
BeoVision 9 
Priročnik 



Opozorila 
– Izdelek nastavite, postavite in povežite v skladu 

z navodili v tem priročniku. 
– Svoj izdelek postavite na trdno in stabilno podlago. 

V izogib morebitnim poškodbam uporabljajte 
izključno podstavke in stenske nosilce, ki jih je 
odobrilo podjetje Bang & Olufsen. 

– Na izdelek ne postavljajte nobenih drugih 
predmetov. 

– Izdelka ne izpostavljajte visoki vlažnosti, dežju 
ali virom toplote. 

– Izdelek je zasnovan za uporabo v zaprtih, suhih, 
domačih prostorih. Uporabljajte ga v 
temperaturnem območju od 10—35 ºC in pri 
nadmorskih višinah do 1.500 m. 

– Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni 
svetlobi, saj lahko to zmanjša občutljivost 
sprejemnika za daljinski upravljalnik. 

– Okoli izdelka pustite dovolj prostora za zračenje. 
– Dokler ne priključite vseh kablov, nobenega 

izdelka v sistemu ne priklapljajte na električno 
napajanje. 

– Izdelka ne skušajte odpirati. Takšna opravila 
prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. 

– Izdelek povsem izklopite samo tako, da ga 
odklopite iz omrežne vtičnice. 



Ta priročnik vsebuje informacije o vsakodnevni uporabi vašega 

izdelka znamke Bang & Olufsen ter o priključitvi in uporabi zunanje 

opreme. Vaš prodajalec vam je dolžan dostaviti, namestiti in nastaviti 

vaš izdelek. 

Na spletni strani podjetja Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com, 

lahko najdete več informacij in odgovore na pogosta vprašanja v 

zvezi z vašim izdelkom.

Pri načrtovanju in razvoju izdelkov Bang & Olufsen posvečamo 

veliko pozornosti upoštevanju potreb naših uporabnikov. Zato 

upamo, da si boste vzeli čas in nam sporočili svoje izkušnje z izdelki 

Bang & Olufsen. 

Če želite stopiti v stik z nami, obiščite našo spletno stran na naslovu ... 
   www.bang-olufsen.com 

ali nam pišite na naslov: Bang & Olufsen a/s   

   BeoCare  

   Peter Bangs Vej 15  

   DK–7600 Struer 

ali pošljite faks na: Bang & Olufsen  

   BeoCare  

   +45 9785 3911 (faks) 

Spoštovani uporabnik! 

3510363 0903 

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih 
podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi 
uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega 
obvestila. 

Vsebina 

 4 Gledanje televizije 

 6 Teletekst 

 8 Snemalnik na trdi disk (HDR) — zaustavitev in ponovno predvajanje 

 10 Snemalnik na trdi disk (HDR) — posnetki 

 12 Dostop do naprave BeoMaster 5 

 15 Sistem BeoLink 

 25 Napredna uporaba 

 43 Namestitev — nastavitve 
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Uporaba daljinskega upravljalnika 

Televizor lahko upravljate z upravljalnikom 

Beo5 ali Beo4. Navodila v tem priročniku 

so načeloma namenjena uporabi 

upravljalnika Beo5. 

Uporabni namigi 
1
*O gumbih 

2
*Barvni gumbi 

Dejansko področje 
Mehki gumbi  

Svetlo sivi gumbi označujejo, da morate pritisniti besedilo na zaslonu. Temno sivi gumbi 
označujejo, da morate pritisniti trd gumb. 
Pritisnite kolesce ob ustrezni barvi za aktiviranje barvnega gumba. 
Označuje dejansko področje, kot je bilo poimenovano med nastavitvijo. 
Na zaslonu se glede na aktivirani vir prikažejo različni mehki gumbi. Funkcijo aktivirajte  
z dotikom zaslona. 

3
*Označene gumbe lahko konfigurirate med nastavitvijo. Oglejte si 47. stran. 

Moja rekonfiguracija: 

Začetek predvajanja 

Premikanje po kanalih ali posnetkih 
Za neprekinjeno premikanje gumb pridržite 

Premikanje po zaslonskih menijih 

Stanje pripravljenosti 

Iskanje nazaj ali naprej 
Posnetki 

Pomikajte se nazaj skozi menije ali pritisnite enkrat 
za zaustavitev ali dvakrat za prekinitev predvajanja 

Mehka tipka, dotaknite se zaslona za izbor*
1

Vklopite vir ali izberite funkcijo 

Pritisnite srednji gumb, da sprejmete in shranite 
nastavitve 

Obrnite za nastavitev glasnosti 
Za utišanje hitro zavrtite v levo 

Prikličite gumbe SCENE, kot so Zones ali Speaker 
Znova pritisnite za vrnitev 

Izberite funkcije, vezane na barvo*
2
 

Pritisnite kolesce za nastavitev glasnosti ob ustrezni barvi 

Prikličite številke za izbiro kanala ali posnetka 
Znova pritisnite za vrnitev 

Pomik nazaj skozi zaslone upravljalnika Beo5 

Izberite funkcije, vezane na barvo* 

Nastavljanje glasnosti 
Za izklop zvoka pritisnite sredino gumba 

Na zaslonu upravljalnika Beo4 je prikazan izbrani vir ali izbrana 
funkcija 

Sprejmite in shranite nastavitve ter pričnite s predvajanjem 

Iskanje nazaj ali naprej ali premikanje po menijih 

Pomikajte se nazaj skozi menije ali pritisnite enkrat za 
zaustavitev ali dvakrat za prekinitev predvajanja 

Vklop snemalnika na trdi disk 

Stanje pripravljenosti 

Izberite kanala in v zaslonske menije vnesite informacije 

Premikanje po kanalih ali v menijih 
Za neprekinjeno premikanje gumb pridržite 

Prikaz dodatnih »gumbov« na upravljalniku Beo4 
Pritisnite večkrat za spremembo ‘gumbov’ 

Vklopite TV*
3
 

Povsem zapustite menije 

Pritisnite dvakrat za predvajanje posnetka 

Vklop teleteksta 

Priklic glavnega menija aktivnega vira 

Izhod iz menijev 

OPOMBA! Za splošne informacije  
o delovanju daljinskega upravljalnika si 
oglejte priročnik, ki mu je bil priložen. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Upravljanje daljinskega upravljalnika Beo4 

TV 

GO

STOP

TV

V MEM

0 – 9

LIST

PLAY

STOP

TV 

GO

+

BACK

TEXT

MENU
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a Glejte, snemajte ali shranjujte filme in poslušajte različne vire, kot na 

primer poljubni snemalnik na trdi disk, priključeno napravo set–top box 

ali glasbeno središče. 

Informacije o izbranem viru so prikazane na 
vrhu zaslona. Zaslonski meniji vam omogočajo 
prilagajanje nastavitev vašim potrebam. 

Zaslon in meniji 

Uvod 

Prikaz menija Izbira območja 
televizorja

Vklop  
televizorja 

Vklop 
snemalnika  
na trdi disk 

ali 

Kadar je na zaslonu odprt meni, se lahko 
pomikate med možnostmi menija, prikažete 
nastavitve ali vnašate podatke. 

Krmarjenje po menijih 
Izbor možnosti/
nastavitve 

Vnos podatkov Priklic 
podmenija/
shranjevanje 
nastavitve 

Izbor možnosti Izhod iz 
menijev*
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Pomembno — za več informacij si oglejte spletno stran www.bang-olufsen.com 
Daljinski 

upravljalnik 
Navodila v tem Priročniku v večji meri temeljijo na daljinskem 
upravljalniku Beo5, čeprav lahko televizor upravljate tudi z daljinskim 
upravljalnikom Beo4. Na zložljivi strani v tem priročniku najdete pregled 
gumbov na daljinskih upravljalnikih Beo5 in Beo4. Za splošne 
informacije o delovanju daljinskega upravljalnika si oglejte priročnik, 
ki mu je bil priložen. 

4
*OPOMBA! Pritisnite gumb STOP za vrnitev 

v prejšnje menije. 

… TV V.MEM Menu

+ 0–9 GO BACK

TV SETUP

TUNING

PLAY TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 select

3

Ime menija 

Možnosti menija 

Polje z informacijami 



Gledanje televizije 

Izberite TV–kanal prek njegove številke ali preklopite na drug 

kanal ali vir. Prilagodite glasnost zvoka, spremenite vrsto zvoka 

ali jezik in obrnite televizor. 

Uporabni namigi 
1
*Snemanje trenutno gledanega 

programa 

Automatic Colour Management 

Novega snemanja ne morete začeti, če snemanje že poteka ali če je poljubni snemalnik na trdi disk 
poln zaščitenih posnetkov. Prav tako tudi ne morete gledati enega programa naprave set–top box 
med snemanjem drugega. 
Funkcija Automatic Colour Management samodejno popravi spremembe barv na zaslonu približno 
vsakih 100 ur uporabe. Sistema med umerjanjem ne ugašajte in ne izklapljajte iz omrežnega napajanja. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Obračanje televizorja 

Snemanje trenutno gledanega 
programa 

Vklop televizorja 

Izklop televizorja 

Za uporabo teh funkcij  
aktivirajte TV–vir 

Samodejno umerjanje barve se bo morda 
zagnalo samodejno. 

Nastavljanje glasnosti 

Ogled drugega vira 
Za gledanje dveh virov hkrati razdelite zaslon. 

Priklic seznama kanalov 

Med snemanjem lahko gledate tudi drug 
posnetek, vir ali TV–kanal.*

1
 

Izbor TV–kanala 

TV CHANNEL LIST

CNN 1

… 2
DISCOVER 3
CWNBC 4
BBCWORLD 5
… 6
… 7
… 8
SUPER CH 9
… 10
CRIME TV 11
CINEMA 12
… 13
MOVIE NW 14
… 15
… 16
… 17
… 18

more select

4

Ime programa 

Številka programa 

Prikaže več programov 



Drugi vir

2
*Položaji 

televizorja

Prikličete lahko dva videovira. Z gumbom Swap lahko zamenjate 
levo in desno sliko. Z gumbom BACK funkcijo zapustite in preidete 
na vir na levi strani. Lahko pa preprosto izberete vir, na katerega 
želite preiti. Oglejte si tudi 50. stran o virih HDMI. 
Položaj Position 1 je na skrajni levi, položaj Position 9 pa na 
skrajni desni strani. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Pritisnite Izberite 
gumb 
STAND 

Nastavljanje glasnosti. Za izklop zvoka 
hitro zavrtite v levo 

Nastavljanje 
glasnosti 

Za izklop zvoka pritisnite 
sredino gumba 

Izberite 
gumb 
P–AND–P 

Pritisnite Zamenjava slik Izbor vira Izbor vira 

Začetek snemanja Ustavitev snemanja 

Pritisnite 

Pritisnite Pritisnite 

Držite za 
prikaz 
seznama 
kanalov 

Izbira kanala Izbira strani Potrdite

ali 

Aktivirajte 
številke 

Izberite Izbira 
kanala 

ali ali 
Izberite Izbira kanala 

Držite za 
aktiviranje 

Izberite stran ali kanal in 
izbor potrdite 

Vklopite zvok z obračanjem kolesca  
v katero koli smer. 

Pritisnite dvakrat za  
začetek snemanja 

Pritisnite 
dvakrat za 
ustavitev 
snemanja 

ali ali 
Pritisnite Obračanje  

televizorja 

ali 
Obračanje 
televizorja 

Zamenjava slik 

ali 

Izbor položaja*
2
 Izbor 

položaja*
2
 

Izbor prejšnjega kanala Prejšnji kanal 

OPOMBA! Za uporabo funkcije podstavka 
morate podstavek najprej umeriti — oglejte 
si 53. stran. Za prednastavljene položaje za 
obračanje televizorja si oglejte 56. stran. 

Pritisnite 

TV TV

+ 0–9 

+ 0–9 

Record Record RECORD STOP 

Stand  Turn Turn 
Position 

1…9 LIST 

0–9  

1–9  

P-and-P DVD Swap LIST DVD 0 

STOP STOP 

Previous 0 
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Teletekst 

Teletekst upravljate s pomočjo menijske vrstice na vrhu strani 

teleteksta ali s puščicami na daljinskem upravljalniku Beo5. 

Glosar 
Upravljalnik Beo5 — 

sklici teleteksta
1
*Teletekst 

Pomnilniške strani 
MEMO 

Povečava teleteksta

Z notranjimi puščicami na daljinskem upravljalniku Beo5 lahko krmarite po referenčnih straneh na strani 
teleteksta. Na omenjeno stran pojdite s pritiskom srednjega gumba in se z nje vrnite s pritiskom gumba BACK. 
Vsak kanal zagotavlja svoj lasten teletekst. Krmarjenje po straneh teleteksta ali med različnimi kanali je 
povsem preprosto. 
Za hitri dostop do določene strani teleteksta slednjo shranite kot priljubljeno pomnilniško  
stran MEMO. 
Za povečanje strani teleteksta prikličite teletekst, se pomaknite na možnost LARGE v menijski vrstici in večkrat 
pritisnite srednji gumb za preklop med zgornjo polovico strani, spodnjo polovico strani in običajno velikostjo 
strani teleteksta. 

Za uporabo teh funkcij aktivirajte 
teletekst

Ogled pomnilniške strani MEMO 

Ustvarjanje pomnilniških strani 
MEMO 

Razkrivanje skritih sporočil 

Vklop teleteksta 

Izhod iz teleteksta 

Ustavitev obračanja podstrani 

Brisanje pomnilniške strani MEMO 

Izhod iz funkcije teleteksta. 

Menjava teleteksta*1 
Dostop do strani teleteksta drugih oddajnikov. 

... in podobno. 

Dostop do začetne strani teleteksta. 

Za teletekst vsakega kanala je na voljo devet 
pomnilniških strani MEMO.*

2
 

Premik na strani 
Dostop do strani teleteksta, ki si jih želite 
ogledati. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Meni MEMO je na voljo samo v primeru 
shranjenih pomnilniških strani MEMO. 

PAGE CHANNEL LARGE HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

6

Menjava oddajnika 

Dejanska stran

Ustavitev obračanja 
podstrani 

Puščica pomeni, da je na voljo več 
možnosti. Razkrijte skrito besedilo  

z menijem REVEAL in opravite 
nastavitve z menijem SETUP.



2
*Podnapisi 
teleteksta

Dvojni zaslon 

Za samodejni prikaz razpoložljivih podnapisov teleteksta za določen 
kanal stran s podnapisi shranite na 9. pomnilniško stran MEMO. 
Ko je teletekst aktiviran, s pritiskom gumba Text preklapljate 
med dvojnim zaslonom in celozaslonskim načinom. 

OPOMBA! V kolikor je vaš televizor z drugim 
televizorjem povezan s kablom Master Link, 
shranjene pomnilniške strani MEMO niso  
v skupni rabi obeh televizorjev. Pomnilniške 
strani MEMO je treba na vsakem povezanem 
televizorju shraniti ročno. 

Premik na meni CHANNEL 
ali MEMO

Ustavitev 
obračanja

Ustavitev 
obračanja 

Premik na 
meni REVEAL

Premik na meni REVEAL 

Premik na 
meni SETUP 

Potrdite Potrdite 

Pritisnite Večkrat pritisnite za spremembo 
zaslonskega načina 

Pritisnite Pritisnite 

Premik na meni CHANNEL ali na meni 
MEMO in nato na meni CHANNEL 

Priklic 
seznama 
programov

Potrdite 

Premik na 
meni PAGE

Izbira strani Izbira strani 
ali ali 

Izbira strani Premik na meni 
PAGE in njegov izbor 

Premik na meni 
CHANNEL ali na meni 
MEMO in nato na meni 
CHANNEL 

Premik na 
meni HALT

Premik na 
meni SETUP 

Potrdite in 
shranite 

Izbira 
pomnilniške 
strani MEMO 

Pritisnite, izberite 
kanal in potrdite 

Pojdite na strani kazala 
(100, 200, 300 ...) 

Strani 
kazala 

Izbira 
kanala 

ali 
Pritisnite Izbira podstrani 

ali 

Ponovni 
zagon 
obračanja 
strani 

Izberite podstran in znova 
zaženite obračanje strani

ali 

Potrdite Izbira strani Shranjevanje  
trenutne  
strani 

Premik na 
meni BACK 

Potrdite Izbira strani 

Premik na meni 
CHANNEL ali MEMO 

Izbira pomnilniške strani 
MEMO 

Premik na 
meni SETUP 

Potrdite Izbira pomnilniške strani 
MEMO 

Pritisnite Brisanje Premik na 
meni SETUP

Pritis
nite 

Izbira 
strani 

Dvakrat 
pritisnite  

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Text TEXT

0–9 0–9  

STOP 0–9 STOP 0–9  

0–9 

BACK EXIT 

0–9  
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Snemalnik na trdi disk (HDR) — 
zaustavitev in ponovno predvajanje 

S poljubnim snemalnikom na trdi disk lahko trenutni program 

zaustavite, znova predvajate ali nadaljujete predvajanje. 

Televizor med ponovnim predvajanjem nadaljuje s snemanjem. 

Tako si boste lahko ogledali celoten program. 

Glosar 
Ponovno predvajanje 

Upočasnjeno 
ponovno predvajanje

Shranjevanje 
medpomnilnika za 

ponovno predvajanje

Programa ne morete zaustaviti ali znova predvajati, v kolikor televizor že snema drug program, kopira posnetek 
ali v kolikor ima program zaščito pred kopiranjem znamke Macrovision. Če program zaustavite za tri ure, televizor 
samodejno začne s ponovnim predvajanjem od mesta, na katerem ste program zaustavili. 
Upočasnjeno ponovno predvajanje nazaj ni mogoče. 

Vsebino medpomnilnika za ponovno predvajanje presnemite v seznam HARD DISC CONTENT. Vsebina, ki je 
bila shranjena pred začetkom snemanja, se ob izklopu televizorja izbriše. 

Trenutni program se shrani v triurni 
medpomnilnik za ponovno 

predvajanje. 

Premikanje nazaj in naprej po točkah 

Premikanje nazaj in naprej po korakih 

Premik na določeno točko 

Zaustavitev 

Premik na živi signal ali način za 
ponovno predvajanje 

Za spremembo hitrosti gumb pritisnite znova. 

Zaustavite ponovno predvajanje vsebine 
medpomnilnika. 

Zaustavitev ponovnega predvajanja 

Shranjevanje medpomnilnika  
za ponovno predvajanje
Shranite vsebino medpomnilnika v snemalnik na 
trdi disk. 

Ponovno predvajanje 

Ustavite predvajanje programa na trenutnem 
kanalu. 

Premikanje nazaj ali naprej po minutah. 

Ponovno predvajanje zaustavljenega programa. 

Preklapljanje med živim signalom in načinom 
ponovnega predvajanja. 

Vnos časa, kamor se želite premakniti v vsebini 
medpomnilnika. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

- 0:19 REPLAY  -0:05
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Trenutna slika za živim signalom  
zaostaja 5 minut 

V medpomnilniku za ponovno 
predvajanje je shranjenih 19 minut 
programa 



Preklop vira Z enega živega vira, kot je npr. sprejemnik TV.TUNER, lahko kadar 
koli preklopite na drugega, npr. na napravo set–top box, vendar pa 
se v tem primeru vir, ki ste ga zapustili, po preklopu ne shranjuje več 
v medpomnilnik. Namesto tega je shranjen novi vir. Po preklopu na 
neživi vir, npr. predvajalnik DVD, televizor preneha s shranjevanjem 
v medpomnilnik in ustavi ponovno predvajanje. 

OPOMBA! Vsebina medpomnilnika za 
ponovno predvajanje ni zaščitena. Če je 
medpomnilnik poln in vanj še naprej 
shranjujete programe, se najstarejša vsebina 
briše. Po izklopu televizorja se vsebina 
medpomnilnika po 60 sekundah izbriše. 

Nazaj Nazaj 

Iskanje 
začetne 
točke 

Iskanje začetne točke Aktiviranje 
shranjevanja 

Ustavitev 
iskanja 

Ustavitev 
iskanja 

Izbira točke Aktivirajte številke 

Premikanje po korakih

Izbira točke 

Pritisnite Pritisnite 

Ponovno predvajanje Upočasnjeno ponovno predvajanje,  
za spremembo hitrosti pritisnite znova 

ali 

Premik na živi signal 

Ponovno 
predvajanje 

Upočasnjeno ponovno 
predvajanje, za spremembo 
hitrosti pritisnite znova 

Premikanje po korakih

ali 
Naprej 

ali 
Naprej 

Za potrditev 
pritisnite 
dvakrat 

ali 

Vrnitev v način ponovnega predvajanja Premik na 
živi signal 

Vrnitev v način ponovnega 
predvajanja 

Pritisnite Pritisnite Premikanje po okvirjih Premikanje po okvirjih 

Potrditev shranjevanja 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Za vrnitev na živi signal znova izberite 
vir, kot je televizor 

Za vrnitev na živi signal 
znova izberite vir 

STOP

STOPSTOP 

+ 0–9 0–9  

PLAY 

STOP STOPRecord Record RECORD

Replay
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Snemalnik na trdi disk (HDR) — posnetki 

Morebitni snemalnik na trdi disk uporabite za predvajanje 

posnetkov, shranjenih na trdi disk. Predvajanje posnetkov  

se po nekaj sekundah začne samodejno. 

Glosar 
Podatki o predvajanju 

Zaustavitev in prekinitev predvajanja  
Brskanje po posnetkih 

Za priklic informacij o predvajanju med predvajanjem pritisnite srednji gumb.  
Za odstranitev informacij pritisnite gumb BACK ali počakajte tri sekunde. 
Če slike ne spreminjate osem minut, se TV–zaslon samodejno zatemni. 
Med predvajanjem je mogoče prikazati do pet posnetkov hkrati. Po posnetkih lahko brskate 
v meniju »Skupine«, v kolikor ste možnost FEATURE LEVEL nastavili na možnost ADVANCED 
in ste posnetke uvrstili v prednastavljene skupine. Za več informacij si oglejte 28. in 57. stran. 

Za zagon snemalnika je potrebnih do 40 sekund. 

Izklop snemalnika 

Vklop snemalnika na trdi disk Za uporabo teh funkcij aktivirajte 
vir snemalnika na trdi disk 

Zaustavitev ali prekinitev  
predvajanja 
Zaustavitev ali prekinitev predvajanja posnetka. 

Premik na določeno točko 
Vnos časa, kamor se želite premakniti v posnetku. 

Izbor in predvajanje posnetka 

Preklop na prejšnji ali naslednji 
posnetek 
Preklopite na prejšnji ali naslednji posnetek 
znotraj skupine. 

Premikanje nazaj ali naprej po 
točkah ali korakih 
Premikanje nazaj ali naprej po minutah.  
Za hitrejše premikanje gumb pritisnite znova. 

Brskanje po posnetkih 
Med predvajanjem si lahko ogledate kratek 
seznam posnetkov izbrane skupine. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

HARD  DISC  CONTENT

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34 
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00 
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12 
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25 
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55 
TV  24 18:00 24  MAY 1:05 
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30 
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55 
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15 

 delete
protection on play
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Čas in datum posnetka Ime posnetka 

Zaščiten posnetek Trajanje posnetka 



Zaustavitev Prekinitev 

Premikanje nazaj/naprej po 
točkah 

Premikanje nazaj/naprej po točkah 

Izbor vira snemalnika Izberite vir snemalnika. Predvajanje nazadnje gledanega posnetka, 
najnovejšega posnetka ali posnetka, ki se že predvaja, se začne samodejno.

Izklop 
televizorja 

Menjava vira 

Predvajanje 

Upočasnjeno 
predvajanje  

Po izboru posnetka za predvajanje televizor nadaljuje s predvajanjem 
tam, kjer ste predvajanje nazadnje prekinili. V kolikor ste si posnetek 
ogledali do konca, se predvajanje začne od začetka. V kolikor ne 
določite drugače, televizor izbrani posnetek predvaja do konca. 
Predvajanje posnetka se nato zaustavi. 
Upočasnjeno predvajanje nazaj ni mogoče. 

OPOMBA! Meni HARD DISC CONTENT 
lahko prikličete tako, da pritisnete in držite 
srednji gumb. Vrstica pri vrhu prikazuje 
raven napolnjenosti trdega diska. Rdeča 
pika označuje zaščitene posnetke. Za 
informacije o zaščiti si oglejte 27. stran. 

ali

Odpre meni HARD DISC 
CONTENT 

Izbira 
posnetka 

Predvajanje 
posnetka 

Upočasnjeno ponovno 
predvajanje 

Odpre meni HARD  
DISC CONTENT 

Izbor in 
predvajanje 

Zaustavitev Prekinitev 

Prejšnji/naslednji Prejšnji/naslednji 

Izbira točke Aktivirajte 
številke 

Izbira točke 

Premikanje nazaj/naprej 
po korakih

Premikanje 
nazaj/naprej 
po korakih 

Dvakrat 
pritisnite 

Izbira posnetka Predvajanje posnetka Dvakrat 
pritisnite 

Izbira 
posnetka 

Predvajanje 
posnetka 

Menjava vira Izklop televizorja 

ali ali 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Iz načina zaustavitve se premikajte po 
okvirjih 

V.MEM V MEM

Menu MENU

STOP STOP STOP STOP

+ 0–9 0–9  

TV TV

PLAY

PLAY
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Dostop do naprave BeoMaster 5 

V kolikor je vaš televizor opremljen z napravo BeoMaster, 

lahko za dostop do virov naprave BeoMaster — N.Music,  

N.Radio, fotografij in spleta — slednje prikličete na 

televizijski zaslon. 

Uporabni namigi 
1
*Pregled menija  Pregled menija vam omogoča ogled razpoložljivih možnosti izbranega vira. 

Ob priklicu menija za izbor vira lahko izbirate 
med različnimi predstavnostnimi viri. 

Izklop naprave BeoMaster 

Izbor vira naprave BeoMasterZa uporabo teh funkcij aktivirajte 
napravo BeoMaster 

Pregled menija vam omogoča hitri dostop do 
izbranih funkcij. 

Izbira funkcije*1 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Random on/off 
Show info/Hide info 
List root 
Play all/Play group 
Full Size cover/Track info view 
Delete 
Configuration
Rename 

GO
EXIT
GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Izbor  
možnosti  
PC 

Pritisnite

Izklop televizorja 

Daljinski upravljalnik Z daljinskim upravljalnikom lahko vklopite in izklopite vire, iščete 
določene postaje ali skladbe, dostopate do dodatnih funkcij in 
nastavljate glasnost. 

OPOMBA! Za več informacij o napravi 
BeoMaster si oglejte priročnik, ki ji je priložen.

Prikaz pregleda menija Prikaz pregleda menija in izbira funkcije

Menjava vira 

ali ali 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Izbor vira Izbor vira 

Izbor funkcije 
aliali ali ali

Menjava vira Izklop televizorja 

PC LIST 

Menu MENU+ 0–9 0–9  

TV TV

BACK EXIT
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Vsebina — sistem BeoLink 

 16 Sistem BeoLink 

18 Priključitev in namestitev avdiosistema 

20 Priključitev in namestitev sistema BeoLink 

21 Televizor v povezanem prostoru 
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Sistem BeoLink 

V kolikor imate sistem BeoLink, lahko vse priključene vire upravljate 

iz glavnega prostora ali iz povezanih prostorov. 

Uporabni namigi 
Možnosti 

Vir v glavnem prostoru 
Vir v povezanem prostoru 

Avdiosistem  

Za pravilno uporabo vseh funkcij morajo biti izdelki nastavljeni na pravilne možnosti. Oglejte si 
18. stran. 
To je osrednji vir, iz katerega lahko zvok in slike razpošiljate na vire v povezanih prostorih. 
Ta vir je nameščen v povezanem prostoru. Prek njega lahko prejemate zvok in slike iz priključenih 
virov v glavnem prostoru. 
Povezavo s televizorjem podpirajo samo avdiosistemi znamke Bang & Olufsen s sistemom Master Link. 

Uporaba vira v glavnem prostoru 

Uporaba vira v povezanem prostoru 

TV–zvok na avdiozvočnikih Aktiviranje virov v glavnem ali 
povezanem prostoru 

Poslušanje avdiozvoka na zvočnikih, priključenih 
na televizor. 

Zvok stereo v povezanem prostoru 

Aktivirajte vir v glavnem prostoru iz povezanega 
prostora. Vrsta vira je prisotna v obeh prostorih. 

Poslušajte zvok iz TV–vira na zvočnikih avdiosistema. 

Avdiozvok na zvočnikih televizorja 

V kolikor je v povezanem prostoru izbran zvok stereo, 
na sistem v povezanem prostoru ne morete 
razpošiljati drugih virov glavnega prostora.*

1 

Aktivirajte vir povezanega prostora v povezanem 
prostoru. Vrsta vira je prisotna v obeh prostorih. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Uporaba vira, prisotnega v enem 
prostoru 
Aktivirajte vir glavnega ali povezanega prostora  
v povezanem prostoru. Vrsta vira je prisotna samo  
v enem prostoru. 

16

Povezani prostor 

Glavni prostor 



1
*Zvok 

Spremembe pri 
nastavitvi 

povezanega 
prostora 

Zvok iz videovira v glavnem prostoru, npr. iz naprave set–top box, se 
navadno oddaja v načinu mono. Kljub temu pa lahko izberete zvok stereo. 
Ob premiku izdelkov iz povezanega prostora v druge prostore vam mora 
prodajalec opreme Bang & Olufsen znova konfigurirati vaš daljinski 
upravljalnik Beo5. 

2
*OPOMBA! Za prikaz možnosti AV in LINK 

na daljinskem upravljalniku Beo4 morate ti 
dve možnosti najprej dodati na seznam njegovih 
funkcij. Oglejte si priročnik, ki je priložen 
daljinskemu upravljalniku Beo4. 

Izbor 
možnosti 
AV*

2
 

Izbira območja 
avdiozvočnika 

Pritisnite Izbor vira 

Izbor vira v glavnem prostoru Pritisnite Izbor 
možnosti 
AV*

2

Izbor vira  
v glavnem 
prostoru 

Izbor 
možnosti 
AV*

2
 

Izbor videovira Izbor videovira 

Izbor avdiovira 

Izbor 
možnosti 
LINK*

2

Izbor vira 

Izbor avdiovira Izbira območja 
zvočnika 
televizorja 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo4 

Izbor vira Vir upravljajte kot ponavadi Izbor vira Vir upravljajte kot ponavadi 

Izbor vira Vir upravljajte kot ponavadi Izbor vira Vir upravljajte kot ponavadi 

Vir upravljajte kot ponavadi Vir upravljajte 
kot ponavadi 

Vklop 
televizorja  

Vklop televizorja 

Link

LIST 

… TV LIST TV 

DTV  

TV

DTV LIST 

LIST TV 

… CD CD

RADIO  RADIO 

TV TV

TVTV AV
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Uporabni namigi 
Zvočniki televizorja in avdiozvočniki 

Izbor možnosti

Na avdiosistemu lahko predvajate zgoščenke in zvok preusmerite na zvočnike, ki so priključeni 
na televizor, ali pa vklopite TV–program in zvok preusmerite na zvočnike avdiosistema. 
Če imate daljinski upravljalnik Beo4, so možnosti za televizor 1, 2 ali 4 v glavnem prostoru in 5 
ali 6 v povezanem prostoru. Možnosti za avdiosistem so lahko 0, 1, 2, 5 ali 6. Oglejte si tudi 21. 
stran. 

Priključitev in namestitev avdiosistema 

Za ohranitev prednosti integriranega avdio–/videosistema s kablom  

Master Link na televizor priključite združljiv avdiosistem znamke  

Bang & Olufsen. 

V kolikor je vaš televizor nameščen v avdio–/
videosistemu, ga nastavite na pravilno možnost. 
Sistem najprej preklopite v stanje pripravljenosti 
in se postavite pred televizor. 

2. Nastavitvena možnost televizorja 

S kablom Master Link povežite vhoda 
MASTER LINK na televizorju in avdiosistemu. 

1. Priključitev avdiosistema 

Avdiosistem nastavite na pravilno možnost. 
Sistem najprej preklopite v stanje 
pripravljenosti in se postavite pred 
avdiosistem. 

3. Nastavitvena možnost 
avdiosistema 

Pritisnite Izbor območja, v katerem 
je postavljen televizor 

Izbor možnosti 
OPTION? in potrditev 
izbora 

Izbor 
možnosti 
V.OPT 

Izbor 
možnosti 

Držite 

in

Pritisnite 

in

Držite Pritisnite 

Pritisnite Izbor območja,  
v katerem je postavljen 
avdiosistem 

Izbor možnosti 
OPTION? in potrditev 
izbora 

Izbor 
možnosti 
A.OPT 

Izbor 
možnosti 

Držite 

in

Pritisnite 

in

Držite Pritisnite 

LIST 

… 

LIST LIST 0–9 

LIST 

… 

LIST LIST 0–9 

Option 
pgm 

Option 
pgm 

MASTER LINKMASTER LINK
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OPOMBA! Nekateri avdiosistemi znamke 
Bang & Olufsen povezave s televizorjem ne 
podpirajo. 

Možnosti  Za več informacij o možnostih 4, 5 in 6 si oglejte strani 21—22. 

Avdio–/videosistem lahko namestite skupaj v enem prostoru. Lahko pa ga 

namestite tudi v ločen prostor, tako da je televizor v enem in avdiosistem  

z zvočniki v drugem prostoru. 

Izbor možnosti 
Za nastavitev pravilne možnosti z daljinskim 
upravljalnikom Beo5 morate izbrati območje, 
kjer bo vaš izdelek postavljen — oglejte si 18. 
stran. Za nastavitev pravilne možnosti z 
daljinskim upravljalnikom Beo4 si lahko na tej 
strani ogledate pregled možnosti. 

Televizor z dodatnimi zvočniki ali brez njih in 
avdiosistem s priključenimi zvočniki sta 
postavljena v enem prostoru. 
Televizor in avdiosistem nastavite na možnost 1. 

Televizor in avdiosistem sta nameščena v enem 
prostoru, vsi zvočniki so priključeni na televizor. 
Televizor nastavite na možnost 2 in avdiosistem 
na možnost 0. 

Avdiosistem je postavljen v enem prostoru, 
televizor z dodatnimi zvočniki ali brez njih pa 
v drugem. 
Televizor in avdiosistem nastavite na možnost 2. 

Option 0Option 2

Option 1Option 1

Option 2Option 2
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Uporabni namigi 
OPOMBA! Iz televizorja v glavnem prostoru  
je mogoče v sistem v povezanem prostoru 
razpošiljati samo vire z analognim signalom. 

1
*Priključena 

oprema

2
*Frekvenca 

povezave

V kolikor je avdiosistem že priključen v vhod MASTER LINK in želite 
priključiti še dodatno opremo, je treba kabel Master Link razdeliti na 
dva dela in povezati s kablom iz povezanega prostora s pomočjo 
posebne priključne doze. Za pomoč se obrnite na prodajalca opreme 
Bang & Olufsen. 
Ob spreminjanju frekvence povezave na televizorju v glavnem prostoru 
preverite usklajenost frekvence povezave v povezanem prostoru z novo 
nastavitvijo. 

Priključitev in namestitev sistema BeoLink 

Za ogled slik in poslušanje zvoka v povezanem prostoru priključite in namestite 

sistem BeoLink. Televizor v dnevni sobi lahko npr. priključite na drug videosistem 

ali na zvočnike v drugem prostoru. 

Če imate nameščen avdiosistem, kot je npr. 
BeoLink Active/Passive, in v istem prostoru 
postavite televizor, ki ne podpira povezave 
v sistem, morate sistemski modulator nastaviti 
na možnost ON. Tovarniška nastavitev je 
možnost AUTO, ki jo morate uporabiti  
v primeru uporabe televizorja znamke 
Bang & Olufsen, ki podpira povezavo  
v sistem. 

Vklop sistemskega modulatorja 

Za razpošiljanje videosignalov v povezane 
prostore morate ojačevalnik povezave RF 
priključiti na televizor v glavnem prostoru in 
televizor v povezanem prostoru.*

1
 

Ustvarjanje povezav 

Če sta frekvenci oddajanja določenega  
TV–kanala v vašem območju in tovarniške 
nastavitve za sistem BeoLink (599 MHz) 
enaki, morate sistemski modulator 
nastaviti na prosto frekvenco.*

2
 

Spreminjanje frekvence povezave 

Kabel Master Link priključite na razpoložljivo 
vtičnico MASTER LINK na televizorju. 
Za razpošiljanje videosignalov v povezane 
prostore na vtičnico LINK TV na glavni plošči 
s priključki priključite navadni antenski kabel. 
Antenski kabel speljite do ojačevalnika povezave 
RF, kabel Master Link pa do povezanega 
prostora. Sledite navodilom, priloženim opremi 
povezanega prostora. 

Izberite možnost 
LINK v meniju 
CONNECTIONS 

Izberite možnost 
OPTIONS v meniju 
TV SETUP Razkrijte 

možnost ON
Potrdite 

Izberite možnost 
LINK v meniju 
CONNECTIONS 

Izberite možnost 
OPTIONS v meniju 
TV SETUP Poiščite 

prosto 
frekvenco 

Potrdite 

Izberite 
možnost 
FREQUENCY 

Izberite 
možnost 
MODULATOR 

MASTER 
LINK

RF Link 
Amplifier

LINK TV TV

20



1
*OPOMBA! V kolikor imate daljinski upravljalnik 
Beo4 in televizor priključite za uporabo  
v povezanem prostoru, kjer so že priključeni 
drugi povezani sistemi, kot npr. zvočniki, 
morate televizor nastaviti na možnost 5. 

Naprava BeoMaster 

Programiranje 
časovnika 

V kolikor je vaš televizor opremljen z napravo BeoMaster, ga ni mogoče 
namestiti ali uporabljati v povezanem prostoru. 
Možnost Play Timer programirate na televizorju v glavnem prostoru. 

Televizor v povezanem prostoru 

Če imate sistem BeoLink, vse priključene sisteme upravljate prek televizorja  

v glavnem prostoru. 

Ob priključitvi televizorja za uporabo  
v povezanem prostoru sledite naslednjemu 
postopku. 

Priključitev televizorja  
v povezanem prostoru 

Za pravilno delovanje celotnega sistema mora 
biti televizor v povezanem prostoru pred 
priključitvijo v sistem glavnega prostora 
nastavljen na ustrezno možnost. Postavite se 
pred televizor v povezanem prostoru. 

Nastavitvena možnost televizorja 
v povezanem prostoru 

Pritisnite Izbor območja, v katerem 
je postavljen televizor 

Izbor možnosti 
OPTION? in potrditev 
izbora 

Izbor 
možnosti 
V.OPT 

Izbor 
možnosti 
6*

1
 

Držite 

in

Pritisnite 

in

Držite Pritisnite 

Option 
pgm 

LIST 

… 

LIST LIST 6 

21

1 Televizor v povezanem prostoru 
priključite v omrežno napajanje. 

2 Z daljinskim upravljalnikom televizor  
v povezanem prostoru nastavite na 
pravilno možnost. 

3 Televizor v povezanem prostoru 
izključite iz omrežnega napajanja. 

4 Vzpostavite potrebne povezave. 
5 Televizor v povezanem prostoru znova 

priključite v omrežno napajanje. 



Uporabni namigi 

Dva televizorja v istem prostoru 

V kolikor imate v istem prostoru dva televizorja in en daljinski upravljalnik za oba, 

morata biti televizorja za pravilno delovanje nastavljena na ustrezne možnosti. 

Če v prostor, kjer je že postavljen televizor 
znamke Bang & Olufsen, postavite dodaten 
televizor in lahko ukaze daljinskega 
upravljalnika sprejemata oba, morate za 
preprečitev sočasnega aktiviranja obeh 
televizorjev spremeniti možnosti drugega 
televizorja. Postavite se pred drugi televizor. 

Nastavite pravilno možnost 

Teletekst z možnostjo 4 Za uporabo teleteksta na televizorju, nastavljenega na možnost 4, morate upravljalnik Beo4 
nastaviti na možnost VIDEO 3. S tem omejite funkcije upravljalnika Beo4, ki jih je mogoče 
uporabljati s televizorji, nastavljenimi na druge možnosti. Za več informacij si oglejte priročnik, 
ki je priložen daljinskemu upravljalniku Beo4. 

Pritisnite Izbira območja,  
v katerem je postavljen 
televizor*

1
 

Izbor možnosti 
OPTION? in potrditev 
izbora 

Izbor 
možnosti 
V.OPT 

Izberite 
možnost 
4 

Držite 

in

Pritisnite 

in

Držite Pritisnite 

Izbira območja,  
v katerem je postavljen 
televizor 

Izbor vira Navadno lahko vir aktivirate preprosto s 
pritiskom ustreznega gumba vira. Če pa 
imate v istem prostoru dva televizorja, morate, 
v kolikor imate daljinski upravljalnik Beo5, 
najprej izbrati območje za televizor, ki ga 
želite uporabljati. 

Upravljalnik Beo5 — upravljanje 
televizorjev 

LIST 

… 

LIST LIST 4 

TV… 

Option 
pgm 

BeoVision 9
Zone ‘A’

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

BeoVision 9
Zone ‘B’
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1
*OPOMBA! Za dodatne informacije o izbiri 
območja se obrnite na prodajalca opreme 
Bang & Olufsen. 

Izbor možnosti LINK Izbor vira Navadno lahko vir aktivirate preprosto s 
pritiskom ustreznega gumba vira. Če pa je vaš 
televizor nastavljen na možnost 4, morate,  
v kolikor imate daljinski upravljalnik Beo4, za 
aktiviranje vira storiti naslednje. 
Če želite daljinski upravljalnik uporabljati za 
drugi televizor, se obrnite na prodajalca opreme 
Bang & Olufsen. 

Upravljalnik Beo4 — upravljanje 
televizorja v možnosti 4 

Možnost LINK na 
upravljalniku Beo4 

Za prikaz možnosti LINK na daljinskem upravljalniku Beo4 morate ti dve 
možnosti najprej dodati na seznam njegovih funkcij. Za več informacij si 
oglejte priročnik, ki je priložen daljinskemu upravljalniku Beo4. 

LIST TVBeoVision 9
Option 4

TV

LIST

LINK

TV
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 26 Snemalnik na trdi disk (HDR) — snemanje programa 

 27 Snemalnik na trdi disk (HDR) — urejanje posnetkov 

 28 Snemalnik na trdi disk (HDR) — kopiranje in združevanje posnetkov 

 29 Snemalnik na trdi disk (HDR) — starševski zaklep 

 30 Prostorski zvok in domači kino 

 31 Vrsta zvoka 

 32 Budilka Wakeup Timer 

 33 Časovnik Play Timer 

 34 Urejanje in dodajanje TV–kanalov 

 35 Prilagajanje nastavitev slike in zvoka 

 36 Umerjanje natančnosti barv zaslona 

 37 Sistem kode PIN 

 38 Nastavljanje programov 

 40 Upravljanje ostale opreme z daljinskim upravljalnikom Beo5 ali Beo4
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Uporabni namigi 
OPOMBA! Novega snemanja ne morete začeti, 
če snemanje že poteka ali če je trdi disk poln 
zaščitenih posnetkov. Prav tako ne morete snemati 
programov z zaščito pred kopiranjem znamke 
Macrovision. 

Časovnik

Programiranje 
časovnika  

Časovnik lahko urejate med potekom, vendar pa bodo nekatera polja 
nedostopna. Časi začetka in konca rdeče barve v meniju TIMER INDEX 
kažejo posnetke, ki se prekrivajo. 
Meni TIMER PROGRAMMING vsebuje dodatne možnosti, v kolikor možnost 
FEATURE LEVEL nastavite na možnost ADVANCED. Oglejte si 59. stran. 

Snemalnik na trdi disk (HDR) — snemanje programa 

Če je morebitni trdi disk zapolnjen in ste nastavili časovnik za snemanje ali ste 

snemanje vključili ročno, televizor samodejno naredi prostor za nov posnetek  

z izbrisom starih posnetkov. 

Programiranje snemanja prek želene strani 
teleteksta. 

Časovnik za snemanje prek teleteksta 

Najprej kot vir izberite snemalnik na trdi disk. 
Nastavite lahko do 15 časovnikov. Z zelenim 
gumbom možnost DATE spremenite v možnost 
WEEKDAYS. 

Nastavljanje časovnika za snemanje 

Preverjajte, urejajte ali brišite časovnike, ki še 
niso bili izvedeni. Časovniki so razporejeni 
kronološko. 

Pregled nastavljenih časovnikov 

Vnesite in potrdite čas 
začetka/konca snemanja 

V menijski vrstici izberite 
možnost REC

Prikličite teletekst in poiščite 
želeno stran 

Vstavite in potrdite nastavitve 
časovnika 

Izberite meni TIMER 
PROGRAMMING 

Prikličite meni snemalnika na 
trdi disk

Preverite, uredite ali izbrišite 
časovnike Izberite meni TIMER INDEX Prikličite meni snemalnika na 

trdi disk

TIMER INDEX

TV  23 12:25-13:00 17 JUN
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF--

 delete
 edit
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M - Ponedeljek
T - Torek
W - Sreda
T - Četrtek
F - Petek
S - Sobota
S - Nedelja



Snemalnik na trdi disk (HDR) — urejanje posnetkov 

Posnetke lahko zaščitite, izbrišete ali poimenujete. Posnetek lahko tudi razdelite 

na dva ločena dela ali ga obrežete. Če je morebitni trdi disk poln, televizor 

samodejno naredi prostor za nove posnetke z izbrisom starih posnetkov. 

OPOMBA! Zaščiteni posnetki se nikoli ne izbrišejo. 
Že ogledani ali spremenjeni posnetki se izbrišejo 
pred posnetki, ki si jih še niste ogledali ali ki še 
niso bili spremenjeni. Najprej se izbrišejo 
najstarejši posnetki. 

1
*Zaščita posnetka

2
*Brisanje posnetka

 
Največje število 

posnetkov

Ob nastavitvi možnosti FEATURE LEVEL na možnost BASIC za zaščito ali 
odstranitev zaščite izbranega posnetka preprosto obrnite rdeči gumb. 
Ob nastavitvi možnosti FEATURE LEVEL na možnost BASIC za označitev 
izbranega posnetka preprosto pritisnite  in nato rumeni gumb za izbris. 
Največje število posnetkov, ki jih lahko shranite v snemalnik na trdi disk, 
je približno 300. V kolikor dosežete največje možno število posnetkov, 
teh ni več mogoče razdeliti. 

Zaščita ali odstranitev zaščite 
posnetka 
Če je ob začetku novega snemanja trdi disk 
poln, se zaščiteni posnetki ne izbrišejo. 

Izbira posnetka*
1
 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC CONTENT 

Brisanje posnetka 
Izbrišite želeni posnetek, vključno z zaščitenimi 
posnetki. 

Poimenovanje posnetka 
Posnetek poimenujte ali preimenujte, kolikor 
krat želite. 

Prikličite 
možnost 
OPTIONS 

Izbira posnetka*
2
 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC CONTENT 

Označite 
posnetek 

Izbrišite posnetek 

Izbira posnetka 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC CONTENT 

Prikličite 
možnost 
OPTIONS 

Izberite 
možnost 
NAME 

Začnite z urejanjem 

Razdelitev posnetka 
Razdelite posnetek v dva dela. 

Obrezovanje posnetka 
Odrežite del posnetka. 

Izbira posnetka 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT 

Izberite 
možnost 
SPLIT 

Pomaknite se na točko 
razdelitve posnetka in 
sledite navodilom na 
zaslonu 

Izbira posnetka 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC CONTENT 

Prikličite 
možnost 
EDIT 

Izberite 
možnost 
TRIM 

Zaščitite 
posnetek/
odstranite 
zaščito  

Prikličite 
možnost 
EDIT 

Potrdite 

Prikličite 
možnost 
EDIT 

Pomaknite se na točko, 
kjer želite obrezati 
posnetek, in sledite 
navodilom na zaslonu 
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Uporabni namigi 
OPOMBA! Priporočamo vam, da najpomembnejše 
posnetke presnamete na snemalnik, priključen 
na televizor. Med snemanjem ne morete predvajati 
drugega posnetka in ne morete uporabljati 
funkcije ponovnega predvajanja. 

Zunanji snemalnik 

Skupine 

Če imate zunanji videorekorder znamke Bang & Olufsen ali predvajalnik 
DVD Controller znamke Bang & Olufsen, televizor samodejno zažene 
snemalnik in izbrani posnetek predvaja od začetka. V nasprotnem primeru 
morate snemanje zunanjega snemalnika vklopiti ročno. 
Na voljo je osem vnaprej določenih skupin: MOVIES, SPORTS, SCIENCE, 
NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, NATURE in TRAVEL. 

Snemalnik na trdi disk (HDR) — kopiranje in združevanje 
posnetkov 

Za ustvarjanje varnostnih kopij ali za ohranjanje prostora na morebitnem snemalniku 

na trdi disk svoje posnetke kopirajte v zunanji videorekorder. Posnetke lahko 

tudi uvrščate v skupino, jih premikate med skupinami ali preimenujete. 

Kopiranje v zunanji snemalnik 
Za kopiranje posnetka v snemalnik, ki ni znamke 
Bang & Olufsen, začnite ročno snemanje. 

Izberite možnost EXTERNAL COPY Izbira posnetka

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT 

Uvrščanje posnetkov v skupino 
Ime skupine se prikaže v zgornjem desnem kotu 
menija HARD DISC CONTENT. 

Ogled posnetkov v skupini 
Skupine, ki ne vsebujejo posnetkov, se v meniju 
ne prikažejo. 

Prikličite 
možnost 
EDIT

Izberite skupino Izberite posnetek 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT

Prikličite 
možnost 
OPTIONS 

Izberite 
možnost 
GROUP

Izberite posnetek 

Preimenovanje skupine 
Preimenovanje skupine, npr. glede na vrsto 
posnetka ali po osebi, ki je posnetek ustvarila. 

Premik skupine 
Prerazporedite vrstni red prikaza skupin med 
brskanjem po skupinah. 

Izberite skupino Izberite meni 
GROUPS 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
SETUP 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
SETUP

Prekinitev kopiranja 
Prekinitev kopiranja v zunanji snemalnik. 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT 

Prekinitev kopiranja 

Večkrat pritisnite 
za premikanje 
med skupinami 

Sledite navodilom 
na zaslonu Pritisnite 

Izberite skupino Izberite meni 
GROUPS 

Sledite navodilom 
na zaslonu Pritisnite 
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Snemalnik na trdi disk (HDR) — starševski zaklep 

Z vklopom funkcije »Starševski zaklep« lahko omejite dostop do svojih posnetkov. 

Za to morate najprej vnesti kodo za starševski zaklep. 

OPOMBA! V primeru trikratnega vnosa napačne 
kode se prikaže glavni meni. 

Starševski zaklep 

Ponastavitev kode 
za starševski zaklep 

Starševski zaklep je na voljo samo, v kolikor je možnost FEATURE LEVEL 
nastavljena na možnost ADVANCED. Oglejte si 57. stran. 
Če ste pozabili kodo za starševski zaklep, trikrat vtipkajte številko 9999 ob 
označeni možnosti OLD CODE za ponastavitev kode na številko 0000, ki je 
privzeta nastavitev. Zdaj lahko nastavite novo kodo za starševski zaklep. 

Nastavite štirimestno kodo za omejitev dostopa 
do svojih posnetkov. 

Nastavitev kode za starševski zaklep 

Izberite posnetke, do katerih želite omejiti 
dostop, ali pa izklopite starševski zaklep za 
posnetek. 

Vklop/izklop starševskega zaklepa Izberite meni PARENTAL LOCK in 
sledite navodilom na zaslonu Izberite posnetek 

Izberite meni 
PARENTAL LOCK 
CODE 

Sledite navodilom na zaslonu 

Prikličite 
možnost 
OPTIONS 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
HARD DISC 
CONTENT 

Prikličite meni 
snemalnika na trdi 
disk in izberite meni 
SETUP 

HARD DISC CONTENT ALL

THE SOPRANOS 12:14 17 JUN 1:34 
CROCODILE HUNTER 9:12 17 JUN 1:00 
WRC RALLY 12:00 14 JUN 1:12 
AUSTRALIAN OPEN 9:00 13 JUN 3:25 
SAT 117 23:00 29 MAY 2:55 
TV 24 18:00 24 MAY 1:05 

OPTIONS

PROTECTION OFF
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
ENTER  CODE . . . .

 
back 

PARENTAL LOCK CODE

OLD CODE  . . . .

NEW CODE  . . . .

CONFIRM CODE . . . .

store
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OPOMBA! Če ste na televizor priključili samo 
prednja zvočnika, boste lahko izbrali samo med 
načini Mode 1—3. Svojemu televizorju lahko 
dodate največ dva globokotonca BeoLab. 

1
*Meni Scene 

2
*Možnosti Optimise 

in Variation 

Menjava načina 

Prikličite možnost FORMAT za formate slike in domači kino ter možnost 
SPEAKER za različne kombinacije zvočnikov na daljinskem upravljalniku Beo4. 
S pritiskom gumba Optimise na daljinskem upravljalniku Beo5 optimizirate 
kombinacijo zvočnikov ali format slike. Na daljinskem upravljalniku Beo4 
pritisnite gumb GO. Z vsakim pritiskom možnosti Variation na upravljalniku 
Beo5 izberete različico možnosti Standard. Na upravljalniku Beo4 uporabite 
gumb  ali . 
Za preklop med domačim kinom in televizijskim načinom na upravljalniku 
Beo4 pritiskajte gumb LIST do prikaza možnosti FORMAT, nato pa 
pritisnite številko 0. 

Prostorski zvok in domači kino 

Z dodatnimi zvočniki in projektorjem znamke Bang & Olufsen lahko svoj televizor 

spremenite v sistem domačega kina s prostorskim zvokom. Za prilagoditev 

gledanja televizije svojim željam lahko izberete tudi format slike. 

Izbira formata slike 
Televizor samodejno prilagaja sliko tako, da 
slednja ob izbiri vira zapolni čim večji del zaslona, 
vendar pa lahko format izberete tudi sami. 

Prilagodite sliko 
navzgor ali navzdol 

Izberite zaslon 
Picture    

Prikličite zaslon Scene 
na upravljalniku Beo5*

1
 

Izbira zvočnikov za filmski zvok 
Televizor ob izboru vira samodejno izbere 
optimalni zvok, vendar pa lahko tudi sami izberete 
razpoložljivo kombinacijo zvočnikov, ki ustreza 
uporabljenemu viru. 

Preklop na domači kino 
Premaknite sliko s televizijskega zaslona na 
zaslon priključenega projektorja. 

Izberite zaslon 
Speaker    

Prikličite zaslon Scene 
na upravljalniku Beo5*

1
 

Izberite zaslon 
Cinema    

Prikličite zaslon Scene 
na upravljalniku Beo5*

1
 

Izberite format*
2
 

Izberite kombinacijo zvočnikov*
2
 

Uporabni namigi 

Slika je prilagojena 
navpično 

Zoom 
Za pristno sliko 
širine 16:9 

Wide 
Za panoramski 
pogled ali širino 
4:3 

Standard 

Izberite zaslon Cinema za preklop med 
domačim kinom in televizijskim načinom 

Mode 5 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 
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Vrsta zvoka 

Spreminjanje vrste zvoka ali jezika 
Preklapljanje med razpoložljivimi vrstami zvoka 
in jeziki. 

Prikličite vrsto zvoka Večkrat pritisnite za izbor 

Vrsta zvoka ali jezik Pri nastavljanju TV–kanalov shranite svojo najljubšo vrsto zvoka. Oglejte si 34. stran. 

Med gledanjem televizorja lahko preklapljate med razpoložljivimi vrstami zvoka. 

Sound Sound
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OPOMBA! Ob nastavljeni funkciji Wakeup 
Timer uporaba časovnika za predvajanje Play 
Timer in časovnika za stanje pripravljenosti Standby 
Timer ni mogoča do izvršitve funkcije Wakeup 
Timer oziroma dokler slednje ne onemogočite. 

Budilka  
Wake-up Timer 

Funkcija Wakeup Timer velja samo za televizor, na katerem je bila 
nastavljena. Za pravilno izvedbo funkcije Wakeup Timer mora biti ura 
nastavljena na pravilni čas. 

Budilka Wake-up Timer 

Funkcija Wakeup Timer omogoči samodejni vklop televizorja. Funkcija Wakeup 

Timer je časovnik za enkratno uporabo, ki televizor vklopi za eno uro. Ko se 

funkcija izvrši, se onemogoči. 

Vnos budilke Wake-up Timer 
Izbor vira, številke programa in časa zagona. 

Vnesite in potrdite 
nastavitve 

Izberite meni PLAY 
TIMER 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Preverjanje ali brisanje budilke 
Wake-up Timer 
Preverite ali izbrišite nastavitve budilke Wakeup 
Timer. 

Spremenite in 
potrdite nastavitve 

Izberite meni PLAY 
TIMER 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Izberite meni 
WAKEUP TIMER 

Izberite meni 
WAKEUP TIMER 

Uporabni namigi 

WAKE UP TIMER

SOURCE TV

CHANNEL GROUP

CHANNEL 21  BBC

START TIME 07:00

ON / OFF ON

 store

PLAY TIMER

TIMER ON / OFF OFF

PLAY TIMER INDEX

PLAY TIMER PROGRAMMING

WAKE UP TIMER 07:00

 store
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Časovnik predvajanja Play Timer 

Z nastavitvijo funkcije Play Timer ali Standby Timer v sistemu glavnega prostora 

lahko aktivirate samodejni vklop ali izklop televizorja. 

OPOMBA! Tudi sistemi povezanih prostorov 
lahko izvajajo funkciji časovnika predvajanja ali 
časa pripravljenosti. Vendar pa morate časovnika 
nastaviti v sistemu glavnega prostora in ju 
aktivirati v sistemu povezanega prostora. 

Časovnik 
predvajanja Play 

Timer

Varnost  

Vnesete lahko največ šest časovnikov predvajanja. Za pravilno izvedbo 
časovnikov mora biti ura nastavljena na pravilni čas (oglejte si 56. stran).  
Ob nastavljeni funkciji Wakeup Timer uporaba časovnika za predvajanje 
Play Timer in časovnika za stanje pripravljenosti Standby Timer ni mogoča 
do izvršitve funkcije Wakeup Timer oziroma dokler slednje ne onemogočite. 
Iz varnostnih razlogov se v primeru vklopa televizorja prek funkcije Play Timer 
podstavek ne obrne. 

Svoj televizor lahko prednastavite tako, da se bo 
samodejno vklopil in izklopil vselej ob istem času 
in na isti dan vsak teden. 

Časovno programirano predvajanje 
in stanje pripravljenosti 

Za vključitev televizorja v funkcijo Play Timer 
časovnik nastavite na možnost ON. 

Vklop časovnika Play Timer 

Pregledovanje, urejanje ali brisanje 
časovnika
Preglejte, urejajte ali izbrišite časovnik na 
seznamu vnesenih nastavitev. 

V meniju PLAY 
TIMER izberite 
možnost PLAY 
TIMER INDEX 

Prikličite meni 
TV SETUP Izberite časovnik Uredite nastavitve ali 

časovnik izbrišite 

Izberite možnost ON 
in jo potrdite 

Izberite meni  
PLAY TIMER 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Vnesite in potrdite 
nastavitve 

Izberite meni  
PLAY TIMER 
PROGRAMMING 

Prikličite meni  
TV SETUP in izberite 
meni PLAY TIMER 

Izberite meni 
TIMER ON/OFF 

Izbor vira 

Imena virov ustrezajo imenom, dodeljenim ob 
prijavi virov v meniju CONNECTIONS 
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TV 
DTV
DTV2 (V.AUX) 
V.MEM 
DVD/DVD2 
V.AUX2 
CD 
N.MUSIC 
N.RADIO 
A.MEM 
RADIO 
DTV RADIO 
STANDBY



Urejanje in dodajanje TV–kanalov 

OPOMBA! Če kanal oddaja v dveh jezikih in 
želite uporabljati oba, lahko kanal shranite dvakrat, 
in sicer vsakič v drugem jeziku. 

MANUAL TUNING 

TV SYSTEM 

Meni EXTRA v meniju MANUAL TUNING vam omogoča dostop do 
možnosti menija FINE TUNE, (DECODER), (TV SYSTEM) in SOUND. 
Ob prikazu možnosti TV SYSTEM v meniju pred nastavljanjem kanalov 
preverite, ali je prikazan pravilni oddajni sistem: »B/G« (PAL/SECAM BG), 
»I« (PAL I), »L« (SECAM L), »M« (NTSC M) ali »D/K« (PAL/SECAM D/K). 
Za več informacij se obrnite na prodajalca. 

Prerazporedite vrstni red programov in jim pripišite poljubno ime. Programe lahko 

tudi izbrišete ali pa dodate nove programe, v kolikor so na voljo. Številke programov 

lahko pripišete največ 99 TV–kanalom. 

Premikanje kanala 
TV–kanale lahko premaknete na želene številke 
programov. 

V meniju TUNING 
izberite možnost 
EDIT CHANNELS 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Poimenovanje kanala 
Poimenujte TV–kanale za lažje prepoznavanje. 

V meniju TUNING 
izberite možnost 
EDIT CHANNELS 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Izbira kanala 

Izbira 
kanala

Brisanje kanala 
Izbrišite kanale, ki jih ne želite. 

V meniju TUNING 
izberite možnost 
EDIT CHANNELS 

Prikličite meni  
TV SETUP Izbira kanala 

Pritisnite 

Samodejno ponovno iskanje 
Samodejno ponovno iskanje TV–kanalov. 
Pomnite, da bodo tako vse ustvarjene nastavitve 
kanalov izgubljene. 

Zaženite samodejno 
iskanje 

Izberite meni 
TUNING 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Izberite meni AUTO 
TUNING 

Dodajanje novih kanalov 
Dodajte kanale, ki jih je npr. oddajnik premaknil. 
Poiščite kanale prek menija ADD CHANNELS. 
Tako ohranite prednastavljene kanale 
nespremenjene in obdržite imena, vrstni red in 
shranjene nastavitve teh kanalov. 

Zaženite funkcijo 
dodajanja kanalov 

Izberite meni 
TUNING 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Izberite meni ADD 
CHANNELS 

Sledite navodilom na 
zaslonu 

Vnesite in potrdite 
nastavitve 

Prilagajanje nastavljenih kanalov 
Natančno nastavite sprejem kanalov, ugotovite 
morebitno prisotnost kodiranih kanalov, izberite 
vrsto zvoka itd. 

Sledite navodilom na 
zaslonu 

V meniju TUNING 
izberite možnost 
MANUAL TUNING 

Prikličite meni  
TV SETUP Izberite kanal 

Uporabni namigi 

Prem
aknite 

Za izbris 
pritisnite 
dvakrat 
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Prilagajanje nastavitev slike in zvoka 

Tovarniške nastavitve slike in zvoka so nastavljene na nevtralne vrednosti, ki 

ustrezajo večini pogojev gledanja in poslušanja. Vendar pa jih lahko po želji 

poljubno spreminjate. 

OPOMBA! Preprečite daljši prikaz negibljivih slik, 
kot so logotipi, videoigrice, računalniške slike ali 
slike formata 4:3. To lahko povzroči trajno 
ohranitev ostanka slike na zaslonu. 

Začasne nastavitve 

DEFAULT VIDEO 

DEFAULT AUDIO 
 

Če želite nastavitve slike in zvoka shraniti samo do izklopa televizorja, pri 
potrjevanju nastavitev pritisnite in držite gumb BACK namesto srednjega 
gumba. 
Kombinacija zvočnikov, izbrana v podmeniju DEFAULT VIDEO, se ob vklopu 
videovira na televizorju aktivira samodejno. 
Kombinacija zvočnikov, izbrana v podmeniju DEFAULT AUDIO, se ob vklopu 
avdiovira na televizorju aktivira samodejno. 

Prednastavite glasnost, nizke tone, visoke tone 
ali ojačitev nizkih in visokih tonov, največ dva 
priključena globokotonca BeoLab in dve privzeti 
kombinaciji zvočnikov. Vsebina menija SOUND 
se razlikuje glede na priključke televizorja. Za 
več informacij o kombinacijah zvočnikov si oglejte 
tudi 30. stran. 

Nastavljanje zvoka 

Prilagajanje svetlosti, barv in kontrasta. Za 
informacije o formatu slike si oglejte 30. stran. 
Spremembe nastavitve TINT veljajo samo za 
trenutni kanal. 

Nastavljanje slike Vnesite in potrdite 
nastavitve 

Izberite meni 
OPTIONS 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Vnesite in potrdite 
nastavitve 

V meniju OPTIONS 
izberite možnost 
SOUND 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Izberite meni 
PICTURE 

Izberite meni 
ADJUSTMENT 

Začasno odstranite sliko z zaslona. 

Izklop slike Izberite  
zaslon Picture 

Prikličite zaslon  
Scene na daljinskem 
upravljalniku Beo5 

Izberite možnost PictureMute za izklop/
ponovni prikaz slike

PICTURE

BRIGHTNESS ...............
CONTRAST ...............
COLOUR ...............
TINT ...............
SIZE ...............
HOR. SIZE ...............
VERT. SIZE ...............
HOR. POSITION ...............
VERT. POSITION ...............

 select

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME ...............
BASS ...............
TREBLE ...............
SUBWOOFER ...............
LOUDNESS ON

DEFAULT VIDEO SPEAKER3

DEFAULT AUDIO SPEAKER2

 store
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Umerjanje natančnosti barv zaslona 

OPOMBA! Sistema med umerjanjem ne 
ugašajte in ne izklapljajte iz omrežja. 

1
*Ročno umerjanje 

Umerjanje ni uspelo 

Na zaslonu se izbriše vso besedilo, ročica senzorja zaniha z okvirja 
televizorja in začne se postopek umerjanja. 
V kolikor ročica senzorja ne zaniha povsem navzdol, se umerjanje ne 
izvede, ročica pa se po potrebi umakne. Če se je umerjanje začelo 
samodejno, ga skuša televizor izvesti ob naslednjem izklopu. 

Meni Automatic Colour Management zagotavlja trajno popolnost barv na 

zaslonu. Med umerjanjem ročica senzorja zaniha z okvirja televizorja, vrstica na 

zaslonu pa spreminja barve v različne odtenke sive. 

Samodejno umerjanje 
Približno po vsakih stotih urah uporabe se ob 
pritisku gumba za prehod v stanje pripravljenosti 
na televizorju samodejno izvede umerjanje. 

Po ročnem umerjanju Na zaslonu se za kratek čas pojavi napis 
CALIBRATION COMPLETE 

Ročica senzorja se umakne in televizor se vrne 
na zadnji izbrani vir 

Uporabni namigi 

Ročno umerjanje 
Televizor mora biti v načinu TV vklopljen več kot 
dve minuti, da postane meni AUTO COLOUR 
MANAGEMENT na voljo. 

Izberite meni 
OPTIONS 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Zaženite možnost 
AUTO COLOUR 
MANAGEMENT 

Umerjanje se začne*
1
 

Namesto ročnega umerjanja je priporočljivo samodejno umerjanje televizorja. 
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Sistem kode PIN 

OPOMBA! Če se ob prvem vklopu televizorja 
pojavi poziv za vnos kode PIN, se obrnite na 
prodajalca opreme Bang & Olufsen. Za preklic 
vnosa kode PIN in izbris polj za vnos pritisnite 
gumb BACK. Na upravljalniku Beo4 pritisnite 
gumb STOP. 
2
*Na upravljalniku Beo4 držite gumb  za priklic 

petih polj. 

1
*Spreminjanje  

kode PIN   

Napačna koda PIN

Če v roku treh ur kodo PIN spremenite več kot petkrat, meni PINCODE 
naslednje tri ure ni dostopen, v kolikor televizorja ne izklopite iz 
omrežnega napajanja. 
Po petih napačnih vnosih se televizor ugasne za tri ure — v tem času 
uporaba ni mogoča. Ob izklopu televizorja iz napajanja se triurno 
obdobje ponastavi. 

Sistem kode PIN preprečuje uporabo televizorja osebam, ki kode PIN ne poznajo. 

Ob izklopu televizorja iz omrežnega napajanja za 15—30 minut ob vklopljenem 

sistemu kode PIN slednji vklopi zaščito. 

Aktiviranje sistema kode PIN 
Za aktiviranje sistema vnesite štirimestno kodo PIN. 

Kodo vnesite znova in 
jo potrdite 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Brisanje kode PIN 
Izbrišite izbrano kodo PIN. 

Izberite možnost 
DELETE PINCODE in 
potrdite izbor 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Vnesite štirimestno 
kodo in potrdite 
vnos 

Vnesite kodo PIN in 
potrdite vnos 

Spreminjanje kode PIN 
Spremenite izbrano kodo PIN.*

1
 

Vnesite novo kodo, jo 
potrdite, kodo vnesite 
znova in jo še enkrat 
potrdite 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Vnos kode PIN 
Če televizorja po izklopu iz omrežnega 
napajanja ne morete vklopiti, počakajte  
30 sekund in poskusite znova. 

Potrdite Vnos kode PIN 

Vnesite kodo PIN, 
potrdite vnos in 
izberite meni NEW 
PINCODE 

Dvakrat 
pritisnite 

Pritisnite 

Dvakrat 
pritisnite 

Pritisnite 

Dvakrat 
pritisnite 

Pritisnite 

Če pozabite kodo PIN 
Obrnite se na prodajalca opreme Bang & 
Olufsen za petmestno glavno kodo. 

Potrdite za izbris kode PIN — zdaj lahko znova 
aktivirate sistem kode PIN 

Vnesite petmestno 
glavno kodo Pridržite za prikaz petih 

polj ob pozivu za vnos 
kode PIN*

2
 

STOP

STOP

STOP
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Uporabni namigi 

Nastavljanje programov 

V kolikor je vaš televizijski vir ali vir DVB periferna enota, kot npr. naprava set–

top box, onemogočite funkcijo iskanja TV–/DVB–programov. 

Onemogočanje 
funkcije iskanja 

TV–/DVB–programov
Meni TUNING 

Če onemogočite obe funkciji iskanja programov, tako funkcijo TV kot DVB, 
lahko kot funkcijo iskanja programov aktivirate periferno enoto z gumbom 
TV ali DTV . 
Meni TUNING je na voljo samo v primeru omogočene možnosti iskanja TV–
programov. Oglejte si 58. stran. 

Če onemogočite funkcijo iskanja TV–programov, 
lahko s pomočjo gumba TV aktivirate povezano 
periferno enoto. Če onemogočite vir DVB, lahko 
povezano periferno enoto aktivirate z gumbom 
DTV . 

Onemogočanje notranjega iskanja 
programov V meniju OPTIONS 

izberite možnost 
TUNER SETUP 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Onemogočite/
omogočite možnost 
TV TUNER 

Onemogočite/
omogočite možnost 
DVB in potrdite izbor 

OPOMBA! Če ste na svoj televizor priklopili 
snemalnik na trdi disk znamke Bang & Olufsen, 
onemogočanje možnosti iskanja TV–programov 
ni priporočljivo. 
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Upravljanje druge opreme z daljinskima upravljalnikom 
Beo5 ali Beo4 

Vgrajeni sistem Peripheral Unit Controller deluje kot prevajalnik med priključeno 

videoopremo (npr. naprava set–top box, snemalnik ali DVD–predvajalnik) in 

daljinskim upravljalnikom znamke Bang & Olufsen. 

1
*Pregled menija Pregled menija vam omogoča ogled razpoložljivih možnosti izbranega vira. 

Pregled menija lahko na televizijski zaslon prikličete samo z upravljalnikom 
Beo4. Upravljalnik Beo5 vam omogoča dostop do ustreznih funkcij prek 
zaslona upravljalnika Beo5. Pregleda menija ne morete priklicati v povezanih 
prostorih. Namesto tega pritisnite želeni barvni gumb ali gumb GO in nato 
številko. 

Če imate upravljalnik Beo4, vam pregled menija 
omogoča hitri dostop do izbranih funkcij. 

Prikaz pregleda menija*1 

Glavne funkcije svoje opreme lahko upravljate z 
daljinskim upravljalnikom znamke Bang & Olufsen. 
Upravljalnik morda ne podpira vseh funkcij. 

Upravljanje daljinskega 
upravljalnika Beo5 

Izberite vir

Izberite priključeno 
opremo Izberite funkcijo 

Aktivirajte funkcijo brez pregleda menija. 
Priključena oprema mora biti vklopljena. 

Neposredno upravljanje z daljinskim 
upravljalnikom Beo4 Za aktiviranje funkcije 

pritisnite barvni gumb Izbira kanala 
ali

Držite za prikaz vodnika po programih 

Izberite funkcijo 

OPOMBA! Gumb vira, s katerim lahko aktivirate 
svojo periferno enoto, je odvisen od nastavitve 
funkcije iskanja programov in nastavitev v meniju 
CONNECTIONS. Oglejte si 38. in 47. stran. 

Uporabni namigi 

Priklic pregleda menija 

ali

PROGRAM GUIDE

RADIO/TV MODE

MENU

INFORMATION

PROGRAM GROUPS

SUBTITLE LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

SETUP

PROGRAM LIST

1

2

3

4

5

Menu
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Vklop opreme, začetek in prekinitev predvajanja 
ter iskanje nazaj in naprej. 

Predvajanje z DVD–predvajalnikom 

Z daljinskim upravljalnikom upravljajte meni 
opreme. Na upravljalniku Beo4 boste za vrnitev 
v prejšnji meni morda morali pritisniti gumb 
EXIT namesto gumba STOP . 

Uporaba menijev opreme 

Vklopite DVD–
predvajalnik 

Prikličite meni 
opreme Krmarite po 

menijih 

ali

Izberite funkcijo Pomikajte se po 
seznamih strani/
kanalov*

2
 

Vnesite podatke 

Nazaj/naprej Enkrat za 
zaustavitev
Dvakrat za 
prekinitev 

Nadaljevanje predvajanja 

2
*Upravljalnik Beo4 

Vklop in izklop 
Na upravljalniku Beo4 morate pred pritiskom puščic pritisniti gumb GO . 
Pri nekaterih vrstah priključene opreme morate v primeru upravljalnika 
Beo4 za njen vklop ali izklop pritisniti gumb GO in nato številko 0 . 

Daljinski upravljalnik znamke Bang & Olufsen lahko uporabite za dostop do 

funkcij, ki jih ponuja vaša oprema druge znamke.  

OPOMBA! Oglejte si tudi priročnik, ki je priložen 
priključeni opremi. Za dodatne informacije o 
opremi, ki jo podpira oprema znamke Bang & 
Olufsen, se obrnite na prodajalca opreme 
Bang & Olufsen. 

+ 0–9 

STOP PLAY 
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Nastavitve televizorja 

Pomembno 
Prezračevanje

Upoštevajte napotke za postavitev in priključitev, opisane na tej strani in na 

naslednjih straneh. 

Postavitev televizorja 
Ob postavitvi televizorja se zavedajte, da ob vklopu 
vgrajeni motor televizor obrne v prednastavljeni 
položaj. 

Odstranitev opor 
Ko televizor postavite na želeno mesto, lahko 
odstranite opori pod prednjim okvirjem. 

Pritrditev pokrova podstavka 
Na zadnjem delu pokrova so trakovi obojestranskega 
lepilnega traku. 

Pred trajno pritrditvijo pokrova slednjega skušajte 
namestiti brez odstranitve zaščite samolepilnih 
trakov. 

Zaradi velike teže televizorja je kakršno koli 
premikanje oz. dvigovanje televizorja treba prepustiti 
za to usposobljenemu osebju, ki bo uporabilo 
ustrezno opremo. 

Odvijte vijaka v obeh oporah. 

Za zagotovitev ustreznega prezračevanja pustite vsaj 5 cm prostora na obeh straneh televizorja in 10 cm 
nad njim. Odprtin za prezračevanje na zadnji strani ne smete pokrivati. 
V primeru pregrevanja (utripajoča lučka stanja pripravljenosti in opozorilo na zaslonu) izklopite televizor, 
da se ohladi. Medtem ga ne morete uporabljati. 

1

2
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Napeljava kablov 

Pregled 

Za omogočanje premikanja televizorja morajo 
kabli tvoriti dovolj veliko zanko in morajo biti 
pritrjeni na kabelski nosilec. 

Za določanje potrebne ohlapnosti kablov pred 
pritrditvijo kablov s kabelskimi trakovi v urejen 
snop televizor nežno obrnite povsem v levo. 

Poiščite plošče s priključki in druge pomembne dele: 
1 lučka stanja pripravljenosti/sprejemnik daljinskega 

upravljalnika. 
2 Stranska plošča s priključki (vhod za omrežno 

napajanje, antenski vhod za TV–signal, priključki 
za napravo BeoMaster). 

 Glavno ploščo s priključki (4) za dostop do 
vtičnic nagnite naprej. 

3 Nosilec za kable. 
4 Glavna plošča s priključki z vgrajenim kanalom 

in pokrovom za kable. 
 Za odstranitev pokrova ploščo nagnite naprej. 
 Za lažji dostop med napeljevanjem kablov kanal 

odprite ob strani. 

OPOMBA! Preprečite daljši prikaz negibljivih slik, kot so logotipi, videoigrice, računalniške slike ali slike 
formata 4:3. To lahko povzroči trajno ohranitev ostanka slike na zaslonu. 

1 1

4 3

4

2

3
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Širjenje namestitve 

Informacije 

Vaš televizor podpira širok izbor dodatne opreme. Priklopite lahko tudi projektor ali 

sistem za avtomatizacijo doma za nadzorovanje sobnih luči in zaves. Videorekorderje 

priključite samo na vhod AV1 ali AV2. 

Izklop iz omrežnega napajanja 
Med širjenjem namestitve mora biti televizor 
izklopljen iz omrežnega napajanja. 

Televizor izklopite iz omrežnega napajanja Izklop televizorja 

Odstranitev pokrova za kable 
Za dostop do plošče s priključki odstranite pokrov 
za kable. 

Glavno ploščo s priključki 
nagnite naprej 

Priključitev dodatne opreme 
Za upravljanje izdelkov, ki niso znamke Bang & 
Olufsen, z daljinskim upravljalnikom Beo5 na vsak 
izdelek pritrdite oddajnik IR znamke Bang & 
Olufsen. Oglejte si tudi strani 48—49. 

Vzpostavite povezave Izberite ustrezno vtičnico  
z oznako CTRL 

Vklop televizorja 
Pred priključitvijo televizorja v omrežno 
napajanje vedno najprej pritrdite pokrove. 

Televizor priključite v 
omrežno napajanje Pritrdite vse pokrove Vklop televizorja 

Pritisnite mesto B za odpiranje 
vratc do vtičnic za začasne 
priključke 

Sprostite oba zapaha A in 
odstranite pokrov 

»AUTO SELECTION«
»TIMER RECORDER«

»HDMI« 

Samodejno zaznavanje priključenih virov ob vklopu televizorja in takrat, ko slednji zazna signal. 
Aktivirajte časovnik snemanja za priključeni snemalnik. Na voljo je, v kolikor nimate snemalnika na trdi 
disk znamke Bang & Olufsen. Na voljo je samo v menijih AV1 in AV2, zato ga lahko aktivirate samo v 
enem od teh dveh menijev. 
Oprema, priključena prek vtičnice HDMI IN. Če ste v meniju CONNECTIONS možnost priključka HDMI 
EXPANDER nastavili na možnost YES, možnost HDMI–C v menijih AV zamenjajo možnosti HDMI–C1, 
HDMI–C2, HDMI–C3 in HDMI–C4. 

B

A
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Prijava dodatne opreme 
Opremo, ki ste jo priključili na televizor, morate 
prijaviti, v kolikor je televizor ne zazna samodejno. 
Postopek ponovite za vsako skupino vtičnic. 

Izberite meni 
STANDBY 
OPTIONS 

V meniju 
OPTIONS  
izberite možnost 
CONNECTIONS 

Prikličite meni  
TV SETUP 

V skupini 
vtičnic izberite 
vtičnice in 
prijavite 
opremo 

»VGA« 
»(Y — Pb — Pr)« 

»STANDBY OPTIONS« 

Oprema, priključena prek vtičnice VGA (AV5 — na voljo, če nimate naprave BeoMaster — ali AV6). 
Oprema, priključena prek vtičnice Y — Pb — Pr (AV2 ali AV3). 
Napravo set–top box nastavite tako, da se izklopi ob izklopu vira ali televizorja. Izberete lahko tudi možnost, 
da je naprava set–top box vselej vklopljena ali da jo je treba vklopiti ali izklopiti ročno z daljinskim 
upravljalnikom. 

Sledite navodilom 
na zaslonu 

Možnosti virov v 
menijih AV1—

AV6 

Vsebina menija 
CONNECTIONS 

Zgoraj so prikazani zgolj primeri prijav. 
Razpoložljivo opremo lahko prijavite na kateri koli 
možen vir. Dodatno opremo boste morda morali 
prijaviti tudi v sistemu Master Link. 

47

NONE 
V.MEM 

DVD/DVD2 
DTV2 (V.AUX) 
DTV 
V.AUX2 
TV 
PC 
CENTRE 

Ni priključkov 
Morebitni snemalnik na trdi disk ali priključeni 
videorekorder
Priključeni DVD–predvajalnik ali DVD–snemalnik 
Oprema, kot je npr. naprava set–top box 
Oprema, kot je npr. naprava set–top box 
Oprema, kot je npr. konzola za videoigre 
Priključeni iskalnik TV–programov 
Naprava BeoMaster ali priključeni računalnik 
Za priključitev osrednjega vira, ki lahko vsebuje 
največ šest vgrajenih virov (samo v meniju AV2) 

AV1—AV6 
DISPLAY 2
HDMI EXPANDER 

LINK 

Prijava priključene opreme 
Prijava priključenega projektorja 
Vklop ali izklop priključka HDMI Expander, 
priključenega v vtičnico HDMI–C 
Nastavitev frekvence povezave in vklop 
sistemskega modulatorja 



Namestite televizor z videoviri in zvočniki. 

Videosignali 
Videosignale, kot npr. anteno in kabelsko ali 
satelitsko televizijo, povežite z vtičnicami,  
kot je prikazano na desni shemi. 

Zvočniki 
Uporabite zvočnike Power Link znamke Bang & 
Olufsen. Uporabite kable, priložene zvočnikom. 
Daljši kabli so na voljo pri prodajalcu opreme 
Bang & Olufsen. 

Dodatna videooprema 
Priključite različne vrste videoopreme hkrati. Tukaj 
si lahko ogledate primere imen virov, ki jih lahko 
izberete za opremo v meniju CONNECTIONS. 

Oprema z izhodom HDMI Opremo z izhodom HDMI lahko priključite na katero koli razpoložljivo vtičnico HDMI, ne glede na 
skupino vtičnic AV, v katero ste priključili opremo. Za več informacij o nastavitvah priključene opreme za 
uporabo si oglejte 47. stran. 

Uporabni namigi 

Namestitev dodatne opreme 

Oddajniki IR: za upravljanje izdelkov, ki niso 
znamke Bang & Olufsen, z upravljalnikom znamke 
Bang & Olufsen morate na vsak izdelek namestiti 
oddajnik IR znamke Bang & Olufsen. Vsak oddajnik 
priključite na ustrezno vtičnico z oznako CTRL na 
glavni plošči s priključki. 

DVB-T/C POWER LINK 1

SUB

POWER LINK 

2–6

ANT 1

TV

AV 6

AV 3

AV 2

Camera
[CAMERA]

DVD
[DVD]

Digital television
[DTV]
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Razširite svojo namestitev, npr. v sistem domačega kina s projektorjem ali sistem za 

avtomatizacijo doma. 

Postavitev domačega kina 
Uporabite projektor ali na televizor priključite 
sistem za avtomatizacijo doma za nadzor sobnih 
luči in zaves. 

Naprava BeoMaster 
Če je vaš televizor opremljen z napravo BeoMaster, 
za povezavo s spletom uporabite vtičnico Ethernet 
na stranski plošči s priključki. Za priključitev dodatne 
opreme na napravo BeoMaster (npr. čitalnika 
spominske kartice) pa uporabite vtičnici USB. 

Avdiosistem 
Avdiosistem znamke Bang & Olufsen na televizor 
priključite prek vtičnice Master Link. Priključite ga 
v vtičnico Master Link na stranski plošči s priključki. 
Oglejte si tudi strani 18—19. 

Kabel in vtič za omrežno vtičnico Priložena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena televizorju. Menjava vtiča ali kakršna 
koli poškodba napajalnega kabla vpliva na delovanje televizorja. Vhod ~ na stranski plošči s priključki na 
televizorju povežite s stensko vtičnico. Sprejemnik IR zasveti rdeče — televizor je zdaj v načinu stanja 
pripravljenosti ter je pripravljen na uporabo. 

Sprejemnik IR 
Če je vgrajeni sprejemnik IR signalov daljinskega 
upravljalnika skrit za spuščenim projekcijskim 
platnom, morate namestiti tudi zunanji sprejemnik IR. 

Ethernet

USB

USB

ROUTER

Internet

ML

D
IS

PL
A

Y
 2

IR
 1

+
2

IR
-I

N

CINEMA

Home
Automation

system
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Plošče s priključki 

Vsa oprema, ki jo priključite na glavno ploščo s priključki, mora biti prijavljena  

v meniju CONNECTIONS. Oglejte si 47. stran. 

Modul CA ima na eni strani en izpostavljen rob, 
na drugi strani pa dva izpostavljena robova. Stran 
z dvema robovoma mora biti obrnjena v desno.  
Pri vstavljanju kartice mora biti zlati čip vedno 
obrnjen navzgor. 

Vir HDMI Gledanje dveh virov HDMI hkrati je mogoče samo, če je eden od njiju priključen 
v vtičnico HDMI A oz. HDMI B, drugi pa na vtičnico HDMI C oz. HDMI D. 

1
*Povežite se samo z lokalnim omrežjem (LAN),  
ki ne izstopi iz vašega stanovanja, hiše ali stavbe. 

Uporabni namigi 

TV 
Antenska vhodna vtičnica za zunanje antensko/
analogno kabelsko TV–omrežje. 

ML 
Za avdiosistem, združljiv z opremo znamke Bang & 
Olufsen. Na voljo samo, v kolikor ima televizor 
napravo BeoMaster. 

AUX 
21–polna vtičnica za dodatno videoopremo za 
omogočanje kopiranja na zunanjo napravo. 

 USB 
Za priključitev opreme, ki podpira povezavo USB. 
Na voljo samo, v kolikor ima televizor napravo 
BeoMaster. 

 Ethernet*
1 

Za povezavo s spletom. Na voljo samo, v kolikor 
ima televizor napravo BeoMaster. 

~ — Omrežno napajanje  
Za priklop v omrežno napajanje. 

SMARTCARD

PCMCIA

POWER LINK

CONTROL

CENTRE 1

CINEMAMONITOR

SMARTCARD

PCMCIA

IR IN

DTV DATA

MASTER LINK

1(SUB)

1

2

3 2 3 4

TTL

5 6
ANTHDMI  INDVI-D  OUT

AV 4AV 3 RS232

IR IN

CTRLSPDIF

VIDEO IN L IN R IN

IR 1+2

LINK TVS VIDEO

YSPDIFCTRL Pb Pr

AV 2

AV 5

AV 1

YSPDIF

DISPLAY 1

CTRLSPDIFCTRL Pb Pr

R  INL  IN
VIDEO

IN SPDIF CTRL

DISPLAY 2 A B C D

AV 6
R  INL  IN

VIDEO
IN SPDIF CTRL

VGA

S VIDEO

ML

AUX

TV
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»Zatemnjene« vtičnice na sliki glavne plošče s priključki so morda že zasedene z notranjimi priključki. Kablov iz teh vtičnic ne 

smete odstranjevati. 

OPOMBA! Videorekorderji so lahko priključeni 
samo na skupino vtičnic AV1 ali AV2, saj je to 
edina skupina vtičnic z videoizhodom. Glavni 
snemalnik priključite na vhod AV1, pomožni 
snemalnik pa na vhod AV2. 

Slušalke 

POWER LINK 1 (SUB) 
POWER LINK 2—6 

Za izklop zvočnikov kolesce za glasnost hitro obrnite v levo. Za nastavitev 
glasnosti v slušalkah kolesce za glasnost obrnite v katero koli smer. Za 
obnovitev zvoka v zvočnikih kolesce za glasnost hitro obrnite v levo. 
Dva globokotonca znamke Bang & Olufsen povežite s kabelskim razdelilnikom. 
Za zunanje zvočnike v postavitvi za prostorski zvok. Oglejte si tudi strani 54—55. 

 
Priključitev slušalk stereo. 

AV1
Skupina vtičnic, zasedena z morebitnim 
snemalnikom na trdi disk. 

AV2 
Skupina vtičnic za AV–priključke dodatne 
videoopreme. 

AV3 
Skupina vtičnic za AV–priključke dodatne 
videoopreme. 
Televizor ohranja odprto pot za signal med 
morebitnim snemalnikom in zapisljivim virom, 
priključenim v območje vtičnic AV3. 
Če priključena oprema te funkcije omogoča, lahko 
nastavite samodejni vklop vira, priključenega na 
vhod AV3, in poljubnega snemalnika ter tako 
nastavite časovnik snemanja vira, priključenega na 
vhod AV3. 

AV4 
Skupina vtičnic za AV–priključke dodatne 
videoopreme. 

AV5 
Ta vtičnica je na voljo samo, v kolikor televizor ni 
opremljen z napravo BeoMaster. To skupino vtičnic 
uporabljajte za opremo, ki ne bo priključena trajno, 
kot je npr. fotoaparat ali videokamera. 

AV6 
To skupino vtičnic uporabljajte za opremo, ki ne 
bo priključena trajno, kot je npr. fotoaparat ali 
videokamera. 

VIDEO IN (AV4) 
Za videosignal. 

L–IN, R–IN (AV4—AV6) 
Desni in levi linijski vhod. 

Y — Pb — Pr (AV2—AV3) 
Za videosignale iz zunanjega vira, npr. vira HDTV. 
Vtičnico lahko uporabljate skupaj z vtičnico AV ali 
vtičnico za digitalni zvok.

SPDIF (AV2—AV6) 
Vtičnica za vhod digitalnega zvoka, npr. iz DVD–
predvajalnika. 

CTRL (AV2—AV6) 
Za nadzorne signale IR zunanji opremi, priključeni 
na vtičnico AV. 

S VIDEO (AV4, AV6) 
Za videokamere S–VHS ali Hi–8. 

DISPLAY 2 (DVI–D OUT) 
Za priključitev projektorja. 

HDMI IN (A—D) 
Za videovir High Definition Multimedia Interface 
(večpredstavnostni vmesnik z visoko ločljivostjo) ali 
računalnik. Viri so lahko prijavljeni na katero koli 
skupino vtičnic AV. Priključek HDMI Expander 
priključite na vtičnico HDMI C. 

VGA 
Vtičnica za priključitev videovira z visoko ločljivostjo 
ali računalnika.

ANT (1—3) 
Antenska vtičnica za vhod (1 — DVB—T/C) 
zunanjega antenskega/kabelskega TV–omrežja  
(2 — DVB—S) satelitskega krožnika, zunanjega 
antenskega/kabelskega TV–omrežja (3), ki ga 
zaseda morebitni snemalnik na trdi disk. 

MASTER LINK 
Za avdiosistem, združljiv z opremo znamke Bang & 
Olufsen. Na voljo, v kolikor televizor nima naprave 
BeoMaster. 

LINK TV 
Antenski izhod za razpošiljanje videosignalov  
v druge prostore. 

DTV DATA 
Za prihodnjo uporabo. 

CINEMA 
Za sistem za avtomatizacijo doma. 

TTL/RS232
V uporabi samo v hotelskih sistemih. 

IR IN 
Za dodatni sprejemnik IR, kadar je na televizor 
priključen projektor. 

IR 1+2 
Za zunanji oddajnik IR, ki se uporablja s sistemi 
domačega kina. 

PCMCIA/SMARTCARD 
Za kartico/modul za dostop do digitalnih 
satelitskih kanalov. 

 USB (na glavni plošči s priključki) 
Za servisno uporabo. 
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Prva namestitev televizorja 

Jezik menija 
Iskalnik TV–
programov 

Priključki 

Samodejno iskanje 

Izberite jezik zaslonskih menijev. 
Meni TUNING je na voljo samo, v kolikor je možnost iskanja TV–programov 
omogočena (oglejte si strani 38 in 58).  
Izberite vrsto opreme, priključene na vsako vtičnico, uporabljene vtičnice, ime 
izdelka in ime vira. 
Meni za iskanje kanalov se samodejno prikaže na zaslonu. 

Informacije 

Postopek prve namestitve se aktivira ob priključitvi televizorja v omrežno vtičnico in 

ob prvem vklopu. Za morebitne kasnejše spremembe svojih nastavitev pojdite v iste 

menije in posodobite svoje nastavitve. 

Vklop televizorja 

Nastavitve 
Skozi naslednje nastavitve vas program vodi samo 
ob prvem vklopu televizorja.*

1
 

Televizor za zagon in pripravljenost na uporabo 
potrebuje približno 20 sekund. 

Vklopite televizor  

Izberite nastavitev Potrdite izbor in pojdite na naslednjo možnost menija 

Nastavitev jezika zaslonskih menijev 
Vklop ali izklop notranjega iskalnika TV–/DVB–programov 
Prijava priključene opreme (oglejte si 47. stran) 
Samodejno iskanje TV–programov; oglejte si tudi 34. stran. Na voljo 
samo, v kolikor je iskalnik TV–programov omogočen (oglejte si 38. stran). 

1
*OPOMBA! Po opravljenih želenih nastavitvah  
v meniju boste za dostop do naslednjega menija  
v postopku prve nastavitve morda morali pritisniti 
zeleni gumb. Sledite navodilom na zaslonu. 

TV 

MENU LANGUAGE 
TUNER SETUP 
CONNECTIONS 
AUTO TUNING 
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Umerjanje zvočnikov 
Zvočnike nastavite za optimalni zvok na mestu, 
kjer boste zvok poslušali. 

Umerjanje stojala 
Funkcija motoriziranega premikanja televizorja 
ne bo delovala, dokler ne bo opravljen postopek 
umerjanja. 

Prva namestitev zvočnikov se nanaša samo na zvočnike za gledanje  
v načinu TV. Po končani prvi namestitvi lahko zvočnike nastavite za 
gledanje v načinu domačega kina. Oglejte si tudi poglavji »Nastavitev 
zvočnikov« na straneh 54—55 in »Prostorski zvok in domači kino« na 
30. strani. 

Nastavitev glasnosti, nizkih tonov, visokih tonov in ojačitve visokih in 
nizkih tonov ter prednastavitev dveh privzetih kombinacij zvočnikov. 
Kadar koli lahko izberete tudi drugačno kombinacijo zvočnikov. Oglejte 
si 35. stran. 

Pri možnosti SET LEFTMOST 
POSITION zaslon obrnite  
v levo do točke, do katere 
želite omejiti obračanje 
zaslona 

Pri možnosti SET RIGHTMOST 
POSITION zaslon obrnite v 
desno do točke, do katere 
želite omejiti obračanje zaslona 

Potrdite 

Nastavite želeni prednastavljeni položaj za obračanje televizorja, kadar je 
slednji vklopljen ali izklopljen. Oglejte si 56. stran. 

OPOMBA! Stojalo morate umeriti pred uporabo 
funkcije motoriziranega premikanja stojala. 

Po opravljeni prvi namestitvi lahko zvočnike nastavite za uporabo v sistemu 

domačega kina. 

Nastavitev stojala Nastavitev največjega kota obračanja televizorja v levo in desno. 

STAND POSITIONS 

SPEAKER TYPES 
SPEAKER ROLES 
SPEAKER DISTANCE 
SPEAKER LEVEL 

SOUND ADJUSTMENT 

STAND ADJUSTMENT 
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Pred prilagoditvijo nastavitev zvočnikov za 
kateri koli način televizor vklopite v načinu TV 
ali načinu domačega kina. 

Izbira nastavitev zvočnikov V meniju OPTIONS izberite 
možnost SOUND 

Vklopite televizor in prikličite 
meni TV SETUP 

Zvok med nastavljanjem 

Vloge zvočnikov

Med postopkom nastavitve se iz zvočnika včasih zasliši zvok. Preverite, da 
se v meniju označeni zvočnik ujema z zvočnikom, iz katerega zaslišite zvok. 
Pred izborom zadnjih zvočnikov morate izbrati prostorske zvočnike. 

Nastavitev vrste zvočnikov 
Vrsto vsakega zvočnika prijavite v meniju. Iz 
vsakega zvočnika znamke Bang & Olufsen se 
zasliši zvok, ko je ta na zaslonu označen. 

Izberite funkcijo vsakega priključenega zvočnika, 
kot npr. prednji, zadnji ali prostorski zvočnik. 
Zvočnik ima lahko več kot eno vlogo — npr. 
eno za gledanje v načinu TV in eno za gledanje 
v načinu domačega kina. 

Določitev vlog zvočnikov 

Nastavitev zvočnikov 

Izberite zvočnik in označite 
vrsto zvočnika Izberite meni SPEAKER TYPES 

Vsakemu zvočniku določite 
vlogo Izberite meni SPEAKER ROLES 

Za sistem prostorskega zvoka televizorju dodajte zvočnike Power Link in največ dva 

globokotonca BeoLab. 

Potrdite 

Potrdite 

Izberite meni 

Informacije 
OPOMBA! Za ustvarjenje postavitve domačega kina 
morate najprej preklopiti v način domačega kina. 
Za informacije o domačem kinu si oglejte 30. stran. 

	 Način	TV	(1)		 Način	domačega	kina	(2)	
A: prednji desni   prednji levi 
 (Right front) (Left front)
B: prednji levi  levi prostorski 
 (Left front) (Left surround)
C: izklopljen  zadnji levi (Left back)
D: izklopljen zadnji desni (Right back)
E: zadnji levi  desni prostorski 
 (Left back) (Right surround)
F: zadnji desni  prednji desni 
 (Right back) (Right front)
G: izklopljen  osrednji (Centre)

Nastavitev vlog zvočnikov. 

AB

C

D

E F

G

1
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Vnesite zračno razdaljo v metrih med vašim 
najljubšim položajem gledanja televizije in 
posameznim zvočnikom. 

Nastavitev razmika zvočnikov 
Izberite zvočnik in razmik med zvočniki Izberite meni SPEAKER 

DISTANCE Potrdite 

Glasnost zvočnika Za zagotovitev optimalnega prostorskega zvoka vsak zvočnik umerite glede na 
osrednji zvočnik. 

Če vaša postavitev predvideva dva različna položaja za gledanje televizije, postavitev 

sistema domačega kina in postavitev za običajno gledanje televizije, morate opraviti 

dve nastavitvi zvočnikov. 

Umerjanje glasnosti 
Zvok za umerjanje se izmenično pojavlja v vsakem 
zvočniku. Zvočnike prilagodite tako, da se bodo 
ujemali z glasnostjo osrednjega zvočnika. 

OPOMBA! Po opravljenem umerjanju zvočnikov 
boste morali umerjanje ponoviti samo v primeru 
sprememb v zvočnem sistemu. 

V meniju SEQUENCE 
izberite možnost 
AUTOMATIC ali 
MANUAL 

Izberite meni  
SPEAKER LEVEL Potrdite 

Prikaz aktivnega zvočnega sistema 
Prikaz imena aktivnega zvočnega sistema vira 
ali programa na zaslonu. 

Izberite meni SOUND SYSTEM 

Če je izbrana 
možnost MANUAL, 
izberite zvočnik in 
nastavite glasnost 

V meniju OPTIONS 
izberite možnost 
SOUND 

Prikličite meni  
TV SETUP 

Nastavitev razmika zvočnikov. Umerjanje glasnosti z dveh različnih položajev za 
gledanje televizije.

CENTRE
LEFT 

FRONT
RIGHT 
FRONT

LEFT
SURROUND

RIGHT
SURROUND

RIGHT 
BACK

LEFT 
BACK

2

1
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Dodatne nastavitve 

Nastavite položaj za gledanje televizorja, 
poslušanje glasbe ali za izklop televizorja.  
Za informacije o prvi namestitvi stojala si oglejte 
53. stran. 

Položaji televizorja Izberite možnost 
VIDEO, AUDIO ali 
STANDBY

Prikličite meni TV 
SETUP in izberite  
meni STAND 
POSITIONS 

1
*Prva namestitev Med prvo namestitvijo po določitvi položajev televizorja za nadaljevanje 

postopka prve namestitve pritisnite zeleni gumb. 

Čas in datum 
Nastavite čas in datum. Pritisnite gumb Clock 
na daljinskem upravljalniku Beo5 za priklic ure 
na zaslon. Ura po 10 sekundah izgine. 

Izberite meni CLOCK 
Prikličite meni TV 
SETUP in izberite meni 
OPTIONS 

Ustvarite lahko dodatne nastavitve, kot so npr. nastavitev položajev obračanja 

televizorja, nastavitev pravilnega časa in datuma ter aktiviranje, prilagajanje in 

izklop funkcij, povezanih z vsakodnevno uporabo morebiti nameščenega 

snemalnika na trdi disk. 

Potrdite*
1
 

Potrdite 

Televizor obrnite v 
želeni položaj 

Nastavite čas in 
datum 

OPOMBA! Najpreprostejši način za nastavitev ure 
je njena uskladitev s teletekstom enega od 
nastavljenih TV–kanalov v meniju CLOCK. Če 
teletekst ni na voljo, lahko uro nastavite ročno. 
 

Informacije 

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

CLOCK

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2009

SYNCHRONISE NO

 store
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Nastavitvi ravni funkcij — BASIC in ADVANCED 
— določata vsebino menija SETUP. 

Nastavitev snemalnika na trdi disk 
Izberite meni SETUP 

Vklopite snemalnik na 
trdi disk in prikličite 
glavni meni Potrdite 

Izberite možnost in 
spremenite nastavitve 

Izbor ravni BASIC ali ADVANCED 
Vnos kode za dostop za omejen dostop do posnetkov 
Osem vnaprej določenih skupin, v katere lahko uvrščate posnetke 
Kakovost posnetkov (STANDARD/HIGH) 
Standardna dolžina ročnih posnetkov 
Prijava dodatne priključene opreme 
Možnost ponovnega predvajanja EXTENDED takoj ob izboru vira zažene 
kopiranje v medpomnilnik. Oglejte si tudi strani 8—9. 
Izbiranje med osmimi jeziki za sistem menijev 
Natančna nastavitev programov, shranjenih na lastnem sprejemniku 
snemalnika na trdi disk, in uravnavanje nastavitev zvoka 
Samodejno sledenje nastavitvam časa in datuma na televizorju 

FEATURE LEVEL 
PARENTAL LOCK CODE*

2 

GROUPS*
2 

RECORDING QUALITY*
2
 

RECORDING DURATION 
CONNECTIONS 
REPLAY*

2
 

MENU LANGUAGE 
TUNING*

3 

CLOCK*
3
 

2
*Snemalnik na trdi disk 

3
*Iskanje programov in ura 

Kakovost snemanja

Funkcije, ki so označene z znakom *
2
 , so na voljo samo ob nastavitvi možnosti FEATURE LEVEL na 

možnost ADVANCED. 
V ravni ADVANCED možnosti TUNING in CLOCK najdete pod možnostjo EXTRA. 
Kakovost STANDARD zasede manj prostora na trdem disku kot kakovost HIGH. 
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Zaslonski meniji 

TUNING*
1
 

PLAY TIMER 

OPTIONS 

STAND POSITIONS 

EDIT CHANNELS  p.34 
ADD CHANNELS  p.34 
AUTO TUNING  p.34 
MANUAL TUNING 

TIMER ON/OFF  p.33 
PLAY TIMER INDEX  p.33 
PLAY TIMER PROGRAMMING  p.33 
WAKE–UP TIMER  p.32 

CONNECTIONS 

TUNER SETUP 

SOUND 

PICTURE  p.35 
CLOCK  p.56 
MENU LANGUAGE  p.52
AUTO COLOUR MANAGEMENT p.36

VIDEO  p.56 
AUDIO  p.56 
STANDBY  p.56 
STAND ADJUSTMENT  p.53 

MANUAL TUNING (EXTRA) p.34 

AV1—AV6  p.47 
DISPLAY 2  p.47 
HDMI EXPANDER  p.47 
LINK  p.47 

TV TUNER*
1
  p.38 

DVB  p.38 

SOUND ADJUSTMENT  p.35 
SPEAKER TYPES  p.54 
SPEAKER ROLES  p.54 
SPEAKER DISTANCE  p.54 
SPEAKER LEVEL  p.55 
SOUND SYSTEM  p.55 

1. 2. Nastavitve 3.

Splošne nastavitve: ustrezno nastavite možnosti Zone, TV in Menu. 

Vzdrževanje 
Zaslon  

Omarica in kontrolniki 

Nikoli ne uporabljajte alkohola 

Za redno vzdrževanje, kot je npr. čiščenje, je odgovoren uporabnik. 
Prah z zaslona obrišite z mehko, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil ali razpršilnih sredstev. 
Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo. Za odstranjevanje madežev in umazanije uporabljajte 
mehko vlažno krpo in raztopino vode in blagega detergenta, na primer detergenta za pranje posode. 
Za čiščenje delov televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola in drugih topil. 

Čiščenje 
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HARD DISC CONTENTS 

TIMER PROGRAMMING 

TIMER INDEX  p.26 

SETUP 

RECORD/STOP RECORDING  pp.4—5 

EDIT*
2
 

OPTIONS*
2
 

GROUP*
2
  p.28 

SOURCE  p.26 
CHANNEL  p.26 
START TIME  p.26 
STOP TIME  p.26 
DATE/WEEKDAYS  p.26 
PROTECTION*

2
  p.26 

QUALITY*
2
  p.26 

EXTRA*
2
 

FEATURE LEVEL 

PARENTAL LOCK CODES*
2
 

GROUPS*
2
 

RECORDING QUALITY*
2
 

RECORDING DURATION 

CONNECTIONS 

REPLAY*
2
 

MENU LANGUAGE  p.57 
EXTRA*

2
 

DELETE  p.27 
SPLIT  p.27 
TRIM  p.27 
EXTERNAL COPY  p.28 

PROTECTION  p.27 
GROUP  p.28 
NAME  p.27 
PARENTAL LOCK  p.29 

GROUP  p.26 
NAME  p.26 
PARENTAL LOCK  p.26 
KEEP EPISODES  p.26 

BASIC — ADVANCED  p.57 

OLD CODE — NEW CODE …  p.57 

MOVIES — SPORTS …  p.57 

STANDARD — HIGH  p.57 

MANUAL RECORDING  p.57 

NONE — V MEM — DVD …  p.57 

OFF — BASIC — EXTENDED  p.57 

TUNING  p.57 
CLOCK  p.57 

Morebiti nameščeni snemalnik na trdi disk: ustrezno nastavite možnosti Zone, V.MEM in Menu. 

1. 2. Nastavitve 3.

1
*OPOMBA! Meni TUNING je na voljo samo,  
v kolikor je v meniju TUNER SETUP omogočena 
možnost iskanja TV–programov. 
2
*Samo za raven funkcij ADVANCED. 

FEATURE LEVEL Privzeta tovarniška nastavitev je osnovna raven BASIC. 
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Varnostna kopija in protivirusni program 

Varnostna kopija
Uporabnik je sam odgovoren za redno ustvarjanje 
varnostnih kopij podatkov, med drugim vključno z 
datotekami, fotografijami, glasbo ipd. Uporabnik 
mora zagotoviti dostopnost teh podatkov na mediju, 
ki omogoča takojšen prenos podatkov nazaj na 
napravo BeoMaster ali v primeru zamenjave naprave 
BeoMaster na novo napravo BeoMaster. Prav tako 
je uporabnik odgovoren za morebiti potrebno 
ponovno namestitev teh varnostnih kopij. 

Varnostno kopijo lahko namestite na svoj službeni 
računalnik ali katero koli drugo zunanjo napravo, 
npr. prenosni trdi disk, ali pa podatke posnamete 
na zgoščenke ali DVD–je. 

Varnostne kopije podatkov je treba ustvariti tudi 
ob oddaji naprave BeoMaster na servis. Pri popravilu 
je velikokrat potrebno formatiranje podatkovnega 
medija, kar pomeni, da so v tem primeru vsi podatki 
izgubljeni. Formatiranje se opravi brez predhodnega 
obvestila. Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno 
za nikakršne izgube podatkov. 

Ponovna namestitev podatkov 
V primeru ponovne namestitve vaše medijske 
zbirke na napravo BeoMaster morate za ta prenos 
uporabiti programsko opremo BeoPlayer, BeoPort 
ali BeoConnect (samo za uporabnike računalnikov 
MAC). To vam zagotavlja, da ne boste izgubili 
nobenih povezanih informacij z oznakami. 

Protivirusni program 
Virus lahko povzroči okvaro sistema in izgubo 
pomembnih podatkov. V resnejših primerih boste 
napravo BeoMaster morali oddati na servis. 
Popravil, ki so posledica virusa, garancija NE vključuje. 
Naprava BeoMaster je opremljena s protivirusnim 
programom. Program ponuja zaščito pred običajnimi 
programi za vdor v računalnik. Program se 
samodejno posodablja prek spleta v obdobju 
najmanj petih let pod pogojem, da je naprava 
BeoMaster ves čas povezana na splet. Program je 
nastavljen tako, da nemudoma in brez opozoril 
odstrani vse datoteke, ki vsebujejo viruse. 
Posledično lahko pride do izbrisa datotek, ki so 
bile prenesene na napravo BeoMaster.  

Podjetje Bang & Olufsen ni odgovorno za kakršne 
koli izgube podatkov, ki so posledica delovanja virusa. 

Vselej ustvarjajte varnostne kopije vseh svojih podatkov, da bodo vaše slike, 

glasbene datoteke ipd. zavarovane v primeru sistemske ali programske napake. 

Naprava BeoMaster je opremljena s protivirusnim programom za zaustavitev 

najpogostejših računalniških virusov. 
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Licenčna pogodba za končnega uporabnika — LPKA 

Na napravi BeoMaster je nameščena različica omejene izdaje operacijskega sistema 

Windows XP®. Za uporabo te različice morate prebrati spodaj navedene pogoje LPKA. 

Pogoji LPKA 
Prejeli ste napravo BeoMaster, ki vsebuje programsko 
opremo, za katero je podjetje AmiTech pridobilo 
licenco od podjetja Microsoft Licensing, GP ali od 
njegovih podružnic. Nameščena programska oprema 
Microsoftovega porekla ter z njo povezani mediji, 
tiskovine in elektronska dokumentacija so zaščiteni 
z mednarodno zakonodajo in sporazumi o 
intelektualni lastnini. Za PROGRAMSKO OPREMO 
ste dobili licenco za uporabo, in vam ni bila 
prodana. Vse pravice pridržane. 

V KOLIKOR SE S TO LICENČNO POGODBO ZA 
KONČNEGA UPORABNIKA (LPKA) NE STRINJATE, 
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE IN NE KOPIRAJTE 
PROGRAMSKE OPREME. NAMESTO TEGA SE 
NEMUDOMA OBRNITE NA PODJETJE AMITECH 
ZA NAVODILA ZA VRNITEV NEUPORABLJENE 
NAPRAVE IN POVRNITEV STROŠKOV. KAKRŠNA 
KOLI UPORABA PROGRAMSKE OPREME, MED 
DRUGIM VKLJUČNO Z UPORABO NAPRAVE, 
POMENI, DA PRISTAJATE NA POGOJE TE 
LICENČNE POGODBE (OZIROMA POTRJUJETE 
MOREBITNI PREDHODNI PRISTANEK). 

PODELITEV LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO. 
Ta licenčna pogodba LPKA vam podeljuje naslednjo 
licenco: PROGRAMSKO OPREMO lahko uporabljate 
samo na NAPRAVI. 

NI ODPORNA NA NAPAKE. TA PROGRAMSKA 
OPREMA NI ODPORNA NA NAPAKE. PODJETJE 
AMITECH JE NEODVISNO DOLOČILO NAČIN 
UPORABE PROGRAMSKE OPREME NA NAPRAVI 
IN PODJETJE MS SE JE ZANESLO NA PODJETJE 
AMITECH, DA JE SLEDNJE IZVEDLO DOVOLJ 
OBSEŽNE PREIZKUSE ZA UGOTOVITEV, DA JE 
PROGRAMSKA OPREMA ZA TO UPORABO 
PRIMERNA. 

ZA PROGRAMSKO OPREMO GARANCIJA NE 
VELJA. PROGRAMSKA OPREMA je ponujena 
TAKŠNA, KAKRŠNA JE, skupaj z vsemi napakami. 
VSE TVEGANJE GLEDE ZADOSTNE KAKOVOSTI, 
IZVEDBE, NATANČNOSTI IN TRUDA (VKLJUČNO Z 
ODSOTNOSTJO MALOMARNOSTI) PREVZEMATE 
VI. PRAV TAKO NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA 
V ZVEZI Z TEM, DA BOSTE LAHKO NEMOTENO 
UŽIVALI V PROGRAMSKI OPREMI, IN V ZVEZI S 
KRŠITVAMI. ČE STE PREJELI KAKRŠNA KOLI 
JAMSTVA V ZVEZI Z NAPRAVO ALI PROGRAMSKO 
OPREMO, TA NE PRIHAJAJO OD PODJETJA MS IN 
SLEDNJEGA NE OBVEZUJEJO. Ne prevzemamo 
odgovornosti za določene poškodbe. RAZEN V 
PRIMERIH, KO ZAKON TO PREPOVEDUJE, 
PODJETJE MS NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI 
ZA NOBENO POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO 
ALI NEPREDVIDENO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI 
UPORABE ALI DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME 
ALI V POVEZAVI Z NJIM. TA OMEJITEV VELJA 
TUDI, ČE KATERO KOLI PRAVNO SREDSTVO NE 

IZPOLNJUJE SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. 
PODJETJE MS V NOBENEM PRIMERU NI 
ODGOVORNO ZA ZNESKE, KI BI PRESEGALI 
DVESTO PETDESET AMERIŠKIH DOLARJEV 
(250,00 USD). 

Omejitve za obratni inženiring, povratno prevajanje 
ali razstavljanje. PROGRAMSKA OPREMA ne sme 
biti predmet obratnega inženiringa, povratnega 
prevajanja ali razstavljanja, razen in izključno,  
v kolikor takšno dejavnost izrecno dopušča veljavna 
zakonodaja ob upoštevanju te omejitve. 

PRENOS PROGRAMSKE OPREME DOVOLJEN, A Z 
OMEJITVAMI. Pravice, ki vam jih daje ta licenčna 
pogodba, lahko trajno prenesete samo kot del 
trajne prodaje ali trajnega prenosa naprave in 
samo v kolikor tudi prejemnik pristaja na pogoje 
te licenčne pogodbe. Če je PROGRAMSKA OPREMA 
nadgradnja, mora vsak prenos vsebovati tudi 
predhodne različice PROGRAMSKE OPREME. 

OMEJITVE IZVOZA. Strinjate se, da PROGRAMSKO 
OPREMO uravnava izvozna zakonodaja ZDA. 
Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vso veljavno 
mednarodno in državno zakonodajo, ki se nanaša 
na PROGRAMSKO OPREMO, tudi v skladu z 
izvoznimi predpisi ZDA ter z omejitvami za končnega 
uporabnika, končno uporabo in cilj, ki jih izda 
vlada ZDA ali katera druga vlada. Za več informacij 
si oglejte spletno stran 
http://www.microsoft.com/exporting/ 
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Izdelek je skladen s predpisi direktiv 
2004/108/ES in 2006/95/ES. 

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this 
copyright protection technology must be 
authorized by Macrovision, and is intended for 
home and other limited viewing uses only unless 
otherwise authorized by Macrovision. Reverse 
engineering or disassembly is prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and HighDefinition 
Multimedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Izjave in odgovornost 
Imena izdelkov, omenjena v priročniku, so lahko 
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke 
drugih podjetij. 

Deloma so uporabljene tehnologije Microsoft 
Windows Media. Copyright © 1999—2002 
Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. 
Microsoft, Windows Media in logotip Windows so 
registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft 
Corporation v Združenih državah in/ali drugih 
državah. 

Upoštevajte, da podjetje Bang & Olufsen v nobenem 
primeru ni odgovorno za kakršno koli posledično, 
nepredvideno ali neposredno škodo, ki izvira iz 
uporabe ali nezmožnosti uporabe programske 
opreme. 

Električne in elektronske opreme, delov in baterij, 
označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odvreči 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 
temveč jih je treba zbrati in odvreči ločeno. 
Z uporabo obstoječih posebnih sistemov odlaganja 
elektronske in električne opreme, ki so na voljo v 
vaši državi, prispevate k zaščiti okolja, človeškega 
zdravja ter k preudarni in racionalni uporabi 
naravnih virov. Zbiranje električne in elektronske 
opreme in odpadkov preprečuje morebitno 
onesnaženje narave z nevarnimi snovmi, ki so 
lahko prisotne v električnih in elektronskih izdelkih 
in opremi.

Prodajalec opreme Bang & Olufsen vam bo 
pomagal in svetoval glede pravilnega odlaganja 
tovrstnih odpadkov v vaši državi. 

V kolikor je na izdelku premalo prostora za simbol, 
bo ta naveden v priročniku za uporabnika, na 
garancijskem certifikatu ali na embalaži. 

Odpadna električna in elektronska oprema 
(WEEE) — varovanje okolja 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 

doubleD symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. 
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 

All rights reserved. 

Manufactured under license under 
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & 
other U.S. and worldwide patents issued & 

pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are 
registered trademarks and the DTS logos, and 

Symbol are trademarks of DTS, Inc. 
© 19962008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved. 
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