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Vsebina 

V tem priročniku je razloženo, kako 

upravljate BeoCenter 2. 

Opisano je delovanje naprave 

BeoCenter 2, tako s funkcijo DVD-ja 

kot brez nje. To pomeni, da so 

informacije o funkcijah DVD-ja 

vključene v priročnik ne glede na to, 

ali vaš BeoCenter 2 ima DVD ali ne. 

Navodila v zvezi s postavitvijo in 

enoto z vtičnicami najdete v ločenem 

priročniku, ki je priložen enoti z 

vtičnicami. 

Uporaba glasbenega sistema, 4 
Naučite se vklopiti in uporabljati vire s pomočjo 
upravljalne plošče na napravi 

Branje simbolov menija, 6 
Razloženi so simboli, ki se pojavljajo v menijih 

Uporaba menijev, 7 
Naučite se pomikati po menijih in določati 
nastavitve v menijih za vnos podatkov 

Prva namestitev, 8 
Opisan je postopek prve namestitve 

Priklic dodatnih virov, funkcij in menijev, 9 
Oglejte si, katere funkcije in menije je mogoče 
vklopiti na upravljalni plošči 

Nastavitev in urejanje radijskih programov, 10 
Naučite se nastaviti, premikati, imenovati in brisati 
radijske programe 

Nastavitve zvočnega CD-ja, 12 
Naučite se, kako aktivirate posebne funkcije za 
predvajanje CD-ja, kako poimenujete in urejate 
CD-je 

Samodejni vklop in izklop glasbenega 
sistema, 13 
Naučite se aktivirati časovnike 

Nastavitve zvoka, 14
Naučite se nastaviti izbrano glasnost, nizke, visoke 
tone, ravnovesje in jakost 

Nastavitve možnosti, 15 
Naučite se spreminjati osnovne nastavitve 
glasbenega sistema 

Uporaba sistema pinkode, 16 
Naučite se aktivirati in uporabljati sistem pinkode 

Delovanje DVD-ja, 18 
Naučite se predvajati DVD in uporabljati menije 
DVD-ja na televizijskem zaslonu 

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 22 
Naučite se uporabljati daljinski upravljalnik Beo4 
in upravljati glasbeni sistem na daljavo 

Vsebinsko kazalo, 23 
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Glasbeni sistem je narejen za upravljanje od 
blizu. Glasbeni sistem uporabite za poslušanje 
radia ali CD-ja. Pritisnite gumb na upravljalni 
plošči in poslušajte zvok po izbiri. 

Glasnost nastavite tako, da s prstom drsite po 
“kolescu” za glasnost. 

Vklopi radio 

Začne predvajati vstavljeno ploščo 

Odpre in zapre prostor za plošče 

Na zaslonu prikliče dodatne vire, funkcije in menije 

Izbere radijske programe, skladbe na CD-ju ali N.MUSIC* 
ali elemente menija 

Zapusti sistem menijev 

Uporabite za preklop naprave BeoCenter 2 v stanje 
pripravljenosti. Pritisnite dvakrat za nastavitev sistema  

v stanje pripravljenosti 

Iskanje po CD-ju, pomikanje med mapami v načinu 
N.MUSIC*, in pomikanje kazalca levo in desno v menijih 

Pomikanje med radijskimi programi, skladbami na CD-ju ali 
v načinu N.MUSIC* in pomikanje kazalca gor in dol v menijih 

Vstop v menije za vnos podatkov, potrditev in shranjevanje 
izbir v menijih. Med poslušanjem CD-ja pritisnite za 
zaustavitev predvajanja, znova pritisnite za nadaljevanje 
predvajanja 

Uporaba za izbrane funkcije DVD-ja, na primer za priklic 
menija podnapisov med gledanjem DVD-ja. Ti gumbi so 
uporabni le, če je vaš BeoCenter 2 opremljen z DVD-jem* 

Uporaba glasbenega sistema 

GO
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*OPOMBA! Barvni gumbi se uporabljajo tudi,  
ko poslušate N.MUSIC, za več informacij glejte 
priročnik za BeoPort. 



Vtičnica za slušalke 

Ko so slušalke vklopljene, so zvočniki, ki so priklopljeni na glasbeni 
sistem, utišani. 

Vstavljanje plošče …
Pritisnite LOAD, da odprete prostor za plošče.

Ko je prostor za plošče odprt, vstavite ploščo* tako, da je nalepka 
obrnjena proti vam.

Znova pritisnite LOAD, da se prostor za plošče zapre, ali pa samo 
pritisnite DISC, da predvajate vstavljeno ploščo. Upoštevajte, da to 
lahko traja nekaj časa, glede na stanje avdiosistema. 

*Pazite, da bo plošča znotraj območja, ki ga tvorijo štiri vodilne ploščice! 
Če je plošča položena na eno ali več ploščic, se podajalnik ne more 
vpotegniti in ustrezno zapreti. Tako se lahko sistem ali plošča poškodujeta. 

Prikaz stanja …

Razširjeni prikaz stanja se ne vklopi trajno. Samo 
prva vrstica je prikazana ves čas. Med upravljanjem 
glasbenega sistema so na prikazovalniku za kratek 
čas vidne dodatne informacije, na primer čas skladbe 
in ime CD-ja. Če spremenite nastavitev prikazovalnika 
na EXTENDED, bodo na prikazovalniku vedno 
vidni trenutno stanje in dodatne informacije. Za več 
informacij glejte stran 15. 

Signalna lučka …
Ko se dotaknete gumba, signalna lučka pod 
prikazovalnikom utripa. Ko je glasbeni sistem v 
pripravljenosti, lučka sveti. 

GO
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OPOMBA! BeoCenter 2 je mogoče upravljati tudi 
z daljinskim upravljalnikom Beo4. Za več informacij 
glejte stran 22. 



Sistem menijev naprave BeoCenter 2 

vam nudi več možnosti. Dodatne 

funkcije izberite v menijih, ali pa sami 

določite svoje nastavitve. 

Trenutne nastavitve za funkcije so 

prikazane v meniju, na primer 

‘RANDOM - ON ali OFF’. 

Simboli, ki so pojasnjeni na desni, 

vam pomagajo pri orientaciji v 

menijih. Za pomikanje po menijih 

uporabite tipke s puščicami. Za vstop 

v meni za vnos podatkov pritisnite 

GO ali .

Ko zapustite meni s pritiskom na EXIT, 

sistem zazna, ali je prišlo do kakšnih 

sprememb, in vas vpraša, ali naj jih 

shrani. 

Če poskušate dostopati do menija, za 
katerega je treba imeti vključen specifičen 
vir, se na prikazovalniku izpiše, kaj morate 
narediti. Če je sistem nastavljen na avdio/
video, je treba opraviti nekaj nastavitev na 
priključenem televizorju ali radiu. 

Branje simbolov menija

. OPTIONS 
1 SET CLOCK 
2 ACTIVATE TIMER 
3 SELECT LANGUAGE …
4 DISPLAY SETUP …
5 LIST OPTIONS 
6 DVD OPTIONS …

. OPTIONS 
1 SET CLOCK 
2 ACTIVATE TIMER 
3 SELECT LANGUAGE …
4 DISPLAY SETUP …
5 LIST OPTIONS 
6 DVD OPTIONS …
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Simboli ravni menija …
 Ena pika pred menijem pomeni, da ste se 

pomaknili za eno raven navzdol v sistemu 
menijev. 

 Dve piki pred menijem pomenita, da ste se 
pomaknili za dve ravni navzdol v sistemu 
menijev. 
 Tri pike pred menijem pomenijo, da ste se 
pomaknili za tri ravni navzdol v sistemu 
menijev. 

 Tri pike za menijem pomenijo, da so na voljo 
nadaljnji podmeniji. 

Puščični kazalec …
 Puščica pred menijem pomeni položaj 

kazalca, pa tudi razpoložljivost podmenijev, 
za premik na naslednjo raven pritisnite  ali 
GO. 

 Votla puščica kaže, da ti meniji trenutno 
niso na voljo. 

Kvadratni kazalec …
 Kvadrat pred imenom menija kaže položaj 

kazalca in da gre za meni za vnos podatkov. 
Za vstop v te menije pritisnite  ali GO. 

 Votel kvadrat kaže, da nastavitve teh menijev 
trenutno niso na voljo. 



Glavni meniji … 
Vstop v sistem menijev 

Pomik gor ali dol 

Vstop v meni za vnos podatkov ali podmeni 

Vrnitev skozi menije 

Vstop v meni za vnos podatkov ali podmeni

Izhod iz menijev 

Meniji za vnos podatkov …
Nastavljanje gor ali dol, izbira ali preklic izbire v 
menijih 

Shranjevanje nastavitev in izhod iz menija 

Pomikanje med nastavitvami ali priklic dodatnih 
informacij na prikazovalniku 

Izhod iz menija, pritisnite dvakrat, da meni zapustite 
brez shranjevanja 

Spreminjanje nastavitve …
Pritisnite gumb LIST za priklic sistema menijev 

Pritisnite , da se pomaknete navzdol na 
SETUP 

Pritisnite  ali GO za vstop v meni SETUP 

Pritisnite , da se pomaknete navzdol na 
SOUND 

Pritisnite  ali GO za vstop v meni SOUND 

Pritisnite  ali GO za vstop v meni PRESET 
VOLUME 

Pritisnite  ali , če želite nastaviti PRESET LEVEL 
gor ali dol 

Pritisnite GO, da neposredno shranite nastavitve, 
in na prikazovalniku se pokaže

Pritisnite EXIT, da zapustite meni
 – Če se odločite, da ne boste shranili nastavitev, 
pritisnite , da pomaknete kazalec na IGNORE in 

pritisnite gumb GO, ali pa preprosto znova 
pritisnite gumb EXIT 

Na prikazovalniku se pojavi STORED 

Uporaba menijev 

1 N.MUSIC 
2 N.RADIO 
3 A.AUX 
4 CD RANDOM
5 CD REPEAT 
6 CD EDIT 
7 TIMER 
8 SHOW CLOCK 
9 SETUP …

. SETUP 
1 RADIO … 
2 AUDIO CD … 
3 TIMER …
4 SOUND …
5 OPTIONS … 

.. SOUND 
1 PRESET VOLUME 
2 ADJUST BALANCE 
3 SET TONE 

… PRESET VOLUME 

STORE  IGNORE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

… PRESET VOLUME 
PRESET LEVEL:   40 
_ _ _ 

… PRESET VOLUME 
 

STORED 

LIST

GO

EXIT 

GO

    

EXIT
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Prva namestitev 

Ko boste glasbeni sistem namestili in 

ga prvič vklopili, boste vodeni skozi 

postopek prve namestitve. Prvo 

namestitev tvorijo: 

– Izbira jezika menijev 

– Samodejna nastavitev radijskih 

programov 

– Nastavitev ure in datuma 

– Dodajanje seznama virov in funkcij, 

ki so vidni na prikazovalniku, ko 

pritisnete gumb LIST 

– Prednostne nastavitve prikazovalnika 

Meni FIRST-TIME SETUP se pojavi samodejno, ko 
prvič vklopite sistem. 

Možnosti menijev prve nastavitve …
SELECT LANGUAGE … Na seznamu razpoložljivih 

jezikov izberite jezik za menije na prikazovalniku. 
AUTO TUNING … Pustite, da glasbeni sistem 

samodejno nastavi vse razpoložljive radijske 
programe FM in DAB*. 

SET CLOCK … Nastavite vgrajeno uro na pravilni 
čas in datum. 

LIST OPTIONS … Dodajte vire, funkcije in menije 
na seznam, ki je viden na prikazovalniku, ko 
pritisnete gumb LIST. 

DISPLAY SETUP … Nastavitev izpisa 
prikazovalnika za radio, CD in stanje. 

Koristni namigi …
Vse nastavitve, ki jih določite med prvo 
nastavitvijo, lahko kadarkoli spremenite v meniju 
OPTIONS. Za nadaljnje informacije o meniju 
OPTIONS glejte stran 15. 

Če je glasbeni sistem povezan z radiem ali 
televizorjem Bang & Olufsen, ki ima funkcijo ure, 
meni SET CLOCK ne bo viden. Uro nastavite na 
televizorju oziroma radiu. 

…

1 SELECT LANGUAGE …

2 AUTO TUNING  

3 SET CLOCK …

4 LIST OPTIONS …  

5 DISPLAY SETUP … 
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*OPOMBA! Radijski programi DAB (Digital Audio 
Broadcast) so na voljo samo, če so oddajani na 
vašem območju in je glasbeni sistem opremljen z 
vgrajenim modulom DAB. Za nadaljnje informacije 
o nastavljanju programov DAB glejte poglavje 
Nastavitev in urejanje radijskih programov na 
strani 10. 



Priklic dodatnih virov, funkcij in menijev 

Možnosti, ki se pojavijo, ko pritisnete 

gumb LIST, so dodatni viri, funkcije in 

meniji. 

Tovarniško je SETUP edini vnos menija, 

ki je na voljo, ko pritisnete gumb LIST. 

Če želite vklopiti dodatne vire ali 

ustvariti bližnjice do pogosto 

uporabljanih funkcij, npr. CD 

RANDOM ali TIMER, dodajte te vire 

oziroma funkcije na seznam. Za več 

informacij glejte stran 15. 
Pritisnite gumb LIST, da prikličete dodatne vire, 
funkcije in menije. Vsebina seznama je odvisna od 
tega, kaj ste dodali vanj. 

N.MUSIC … Izberite, če želite poslušati N.Music. 
N. RADIO … Izberite, če želite poslušati N.Radio. 
A.AUX … Izberite, če želite dostopati do opreme, 

priključene na vtičnico AUX. S tem se aktivira 
samo vtičnica AUX. 

CD RANDOM (ON/OFF) … Izberite, da vklopite 
ali izklopite funkcijo naključnega predvajanja za 
CD. 

CD REPEAT (ON/OFF) … Izberite, da vklopite ali 
izklopite funkcijo ponavljanja predvajanja za CD. 

CD EDIT (ON/OFF) … Izberite, da vklopite ali 
izklopite predvajanje urejene vrste vstavljenega 
CD-ja. 

TIMER (ON/OFF) … Izberite, da vklopite ali 
izklopite funkcijo časovnika. 

SHOW CLOCK … Izberite, da se na prikazovalniku 
za kratek čas pokaže ura. 

SETUP … Izberite, da prikličete nastavitveni meni, 
za podrobnosti o vsebini nastavitvenega menija 
glejte naslednje strani. 

Koristni namigi …
Meni lahko izberete po številki (1–9), ali vklopite 
in izklopite funkcijo, tako da pritisnete na ustrezno 
številko. Če je na primer funkcija CD RANDOM 
ON/OFF številka 4 v sistemu menijev, pritisnite 4, 
da jo vklopite oziroma izklopite. 

Po menijih se pomikate s tipkami s puščicami. S 
tipkami s številkami lahko izberete tudi točno 
določen meni. Dvakrat pritisnite gumb EXIT, če 
želite zapustiti sistem menijev, ne da bi shranili 
nastavitve. 

Če na primer možnostim seznama LIST dodate CD 
RANDOM, ustvarite bližnjico do te funkcije. Za več 
informacij glejte stran 15. 

Za več informacij o posebnih funkcijah predvajanja 
CD-ja glejte stran 12. 

LIST

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO  

3 A.AUX 

4 CD RANDOM [ON/OFF]

5 CD REPEAT [ON/OFF] 

6 CD EDIT [ON/OFF] 

7 TIMER [ON/OFF] 

8 SHOW CLOCK 

9 SETUP …

1 RADIO … 

2 AUDIO CD …  

3 TIMER … 

4 SOUND … 

5 OPTIONS … 
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OPOMBA! Če je BeoCenter 2 postavljen v sistem 
Master Link in je priključen računalnik z napravo 
BeoPort, lahko po napravi BeoCenter 2 poslušate 
N.Music in N.Radio. Za več informacij glejte 
priročnik za BeoPort. 



Nastavitev in urejanje radijskih programov 

Pustite, da glasbeni sistem najde 

razpoložljive radijske programe. 

Shranite lahko do 99 programov. 

Ko je program enkrat shranjen, do 

njega dostopate neposredno, tako 

vtipkate številko programa oziroma 

se skozi vse shranjene programe 

pomaknete do želenega. 

Vrstni red prikaza nastavljenih radijskih 

programov lahko spremenite ali jih 

zbrišete v menijih MOVE PROGRAM 

oziroma DELETE PROGRAM. 

Na prikazovalniku se lahko pokaže 

ime, ki ga oddaja radijska postaja, 

toda radijske programe lahko 

poimenujete tudi sami. 

Če želite shraniti dodani program, 

morate vstopiti v meni STORE 

PROGRAM. 

Če je glasbeni sistem opremljen z 
vgrajenim modulom DAB in so na vašem 
območju oddajani programi DAB, lahko 
shranite tudi digitalne radijske programe. 

Če želite vstopiti v meni RADIO, pritisnite gumb 
LIST, vstopite v meni SETUP in nato še v meni RADIO. 

Možnosti menija RADIO … 
AUTO TUNING … Ta meni uporabite, da vse 

radijske programe nastavite samodejno. 
Samodejno je mogoče nastaviti samo programe 
FM in DAB.

UPDATE TUNING … Ta meni uporabite, da 
nastavite nove programe DAB. Za več informacij 
glejte opis na nasprotni strani. 

MOVE PROGRAM … V tem meniju spremenite 
vrstni red, v katerem naj bodo prikazani 
nastavljeni radijski programi. 

DELETE PROGRAM … V tem meniju zbrišite 
neželene radijske programe s seznama 
razpoložljivih programov. 

ADD PROGRAM … V tem meniju dodajte nove 
programe, poimenujte in shranite dodan 
program. 

EDIT PROGRAM (1–99) … V tem meniju 
natančno nastavite programe, poimenujte in 
shranite ustrezne programe. 

V meniju TUNE, ki je dostopen tako iz menija ADD 
PROGRAM kot iz menija EDIT PROGRAM , lahko 
pritisnete  in , da se pomaknete med 
možnostmi, in pritisnete  ali , da spremenite 
nastavitve možnosti.
Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od tega, 
katere frekvence trenutno poslušate: FM, AM ali 
DAB. Za FM so v meniju ADD PROGRAM za TUNE 
na primer na voljo te možnosti:
FREQUENCY … Prikaz trenutne frekvence. 

Pritisnite  ali , da začnete iskanje postaj.
BAND … Prikaz trenutnega pasu. Izberite FM, AM 

ali DAB.
FINE … Natančna nastavitev najdene postaje.
STEREO … Izberite YES, če želite stereo zvok. 

DAB AERIAL ADJUSTMENT … Ta meni vsebuje 
signalno vrstico. Dolžina in barva vrstice kažeta 
moč sprejema signala DAB in tveganje izpada 
signala. Med prilagajanjem antene opazujte 
signalno vrstico. Med prilagajanjem antene ni 
zvoka.

– Signalna vrstica se širi v desno, če se moč 
signala veča, in v obratno smer, če se manjša. 

– Signalna vrstica se pomika skozi sivo in belo 
polje. Sivo polje na levi kaže, da je zelo verjetno, 
da bo signal redno prekinjen. Belo polje na desni 
kaže, da je tveganje izpada signala minimalno. 

Upoštevajte, da morate pred prilagajanjem antene 
izbrati številko kanala s signalom. Številke kanalov 
poiščite na spletnih mestih radijskih postaj DAB.

. . RADIO

1 AUTO TUNING …

2 UPDATE TUNING …

3 MOVE PROGRAM …

4 DELETE PROGRAM …

5 ADD PROGRAM …

6 EDIT PROGRAM …

7 DAB AERIAL ADJUSTMENT

8 DAB DRC 1 PROGRAM  1

…    

99 PROGRAM 99

1 TUNE [FREQ, FM …] 

2 NAME PROGRAM 

3 STORE  PROGRAM 

1 TUNE [FREQ, FM …] 

2 NAME PROGRAM 

3 STORE  PROGRAM 
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Koristni namigi …
Imena radijskih programov imajo lahko do 17 
znakov, vključno s številkami. Za imenovanje 
programa izberite znake tako, da pritiskate . Če 
želite zbrisati znak, ki ste ga vpisali, pritisnite . 

Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, 
v meniju izberite ali puščico navzgor ali puščico 
navzdol. 

Če ste našli radijski program, vendar je sprejem 
slab, ga lahko natančno nastavite v meniju EDIT 
PROGRAM. Možno je tudi vpisati točno številko 
radijskega programa in jo shraniti s programsko 
številko. 

BeoCenter 2 podpira radijsko besedilo – besedilne 
informacije o trenutnem programu in postaji. 
Sistem v meniju DISPLAY lahko nastavite tako, da 
prikazuje radijsko besedilo. Za več informacij 
poglejte v poglavje Nastavitve možnosti na 15. strani. 

DAB DRC … Pri nekaterih programih DAB lahko 
prilagodite stiskanje zvočnega signala s funkcijo 
DRC (Dynamic Range Control). Stiskanje 
zmanjša učinek virov šuma v neposredni okolici. 

V meniju DAB DRC …
Možnih nastavitev je dvanajst. Vodijo vas tri 
vrednosti: 
 OFF (brez stiskanja)
 NOM (priporoča ponudnik DAB)
 MAX (največje stiskanje, dvakrat več od 

vrednosti, ki jo priporoča ponudnik DAB). 
– Nastavitev spreminjate s pritiskom na  ali . 

Če ste prilagodili stiskanje zvočnih signalov in 
poslušate program DAB, oddajan z DRC, je na 
prikazovalniku v spodnjem desnem kotu 
izpisano ‘DRC’. Nastavitve menija DRC za DAB 
nimajo učinka na programe, ki niso oddajani z 
DRC. 

Posodobitev nastavljanja programov DAB … 
Ponudniki digitalnega radia (DAB) pošiljajo 
programe v skupinah, imenovanih orkestri*. Kanal 
vsebuje en sam orkester, in orkester navadno 
vsebuje 5–10 programov*. 

Ko so na voljo novi programi DAB, jih lahko 
nastavite s funkcijo posodobitve nastavitve. Tako 
nastavite nove programe in prej shranjene 
programe pustite nespremenjene. 

Ko je najden signal DAB, se registrirajo vsi 
programi v signalu. Ko je nastavljanja konec, 
greste skozi seznam posameznih programov in 
izberete tiste, ki jih želite shraniti. 

Nastavljanje novih programov DAB …
> Razpoložljivi programi so prikazani v meniju 

STORE DAB PROGRAM.
> Pritiskajte  ali  za pomik med programi. 
> Pritisnite GO , da shranite program. 
> Če je meni STORE DAB PROGRAM prazen, ali če 

ne želite shraniti več programov, pritisnite gumb 
EXIT , da zapustite meni.

*Nekateri ponudniki DAB rečejo orkestru 
‘multipleks’ in programu ‘storitev’. 

Če programe nastavite v meniju ADD PROGRAM 
ali UPDATE TUNING, prej nastavljeni programi 
ostanejo nespremenjeni. Ohranijo vsa imena, 
vrstni red na seznamu programov in morebitne 
posebne nastavitve, ki ste jih zanje shranili. Če pa 
nastavljate programe v meniju AUTO TUNING, se 
nastavitve prej nastavljenih programov zbrišejo. 

O FM …
Če stereo signali niso dovolj močni, da bi ustvarili 
zadosten zvok, se glasbeni sistem samodejno 
preklopi v mono zvok. 

174.928MHz

DAB BAND III

DR NEWS

DR SOFT

DR ROCK

…

…

…

…

…

DR BOOGIE

DR SPORT

5A 5B 5C 5D 6A - - -
Channels

 - - - 12A 12B 12C 12D  - - -  13F

239.200MHz
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Radijski programi DAB so oddajani v skupinah oz. 
orkestrih, ki jih najdemo na kanalih.



Nastavitve zvočnega CD-ja 

Dodatne funkcije CD-ja so na voljo v 

meniju AUDIO CD. To so na primer 

imenovanje CD-jev, urejanje vrste 

skladb in funkciji naključnega ter 

ponovljenega predvajanja. 

Funkcija naključnega predvajanja 

predvaja vse skladbe na vstavljenem 

CD-ju po naključnem vrstnem redu. 

Funkcija ponavljanja predvajanja 

vedno znova predvaja vstavljeni  

CD – do 12 ur. 

Funkciji naključnega in ponovljenega 

predvajanja lahko uporabljate 

neodvisno ali skupaj.

Če vam nekatere skladbe na zvočnem 

CD-ju niso všeč, lahko uredite CD, da 

se bodo predvajale samo skladbe, ki 

so vam všeč. Ko izberete vrsto skladb 

in aktivirate funkcijo urejanja, glasbeni 

sistem vedno, ko vstavite CD, predvaja 

vrsto skladb, ki ste jih izbrali. 

Če želite vstopiti v meni AUDIO CD, pritisnite 
gumb LIST, vstopite v meni SETUP in nato še v 
meni AUDIO CD.

Možnosti menija AUDIO CD …
THIS CD … Ta meni uporabite, da vstavljeni CD 

imenujete ali uredite. Privzeto so pri urejanju 
CD-ja izbrane vse skladbe, zato morate posebej 
odznačiti vsako skladbo, ki je ne želite.

ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) … V tem 
meniju aktivirajte funkcije naključnega in 
ponovljenega predvajanja za vse CD-je in 
vklopite oziroma izklopite funkcijo predvajanja 
urejenega seznama. 

Koristni namigi …
CD lahko imenujete le, ko se predvaja. V glasbeni 
sistem lahko shranite največ 200 imen CD-jev. 
Vsako ime lahko vsebuje do 17 znakov, vključno s 
številkami. 

Če je seznam imen za CD-je poln, glasbeni sistem 
zahteva, da vsaj eno ime CD-ja izbrišete, preden 
vpišete novega. Ko zbrišete ime CD-ja, odstranite 
tudi vrsto skladb, ki je bila shranjena z njim, če ste 
CD urejali. 

Če uredite CD, se izbrane skladbe predvajajo po 
številskem vrstnem redu. Še vedno pa lahko 
poslušate celoten CD, če izklopite funkcijo urejanja. 
Prav tako lahko zbrišete vrsto skladb, ki ste jo 
naredili, tako da se bo vedno predvajal celoten CD. 

Če je vklopljen razširjeni prikazovalnik, lahko na 
prikazovalniku vidite ime CD-ja, številko skladbe in 
čas skladbe. Za nadaljnje informacije o razširjenem 
prikazovalniku glejte stran 15. 

Če je vaš BeoCenter 2 opremljen z DVD-jem in 
povezan s televizorjem, in želite predvajati 
vstavljeno ploščo s skladbami v obliki mp3, na 
napravi Beo4 pritisnite gumb DVD*. Tako se lahko 
pomikate med skladbami z menijem navigatorja 
po plošči, ki je opisan na strani 21. Če pritisnete 
gumb CD ali DISC, še vedno lahko predvajate 
skladbe in preskakujete vmes, ne morete pa iskati 
po skladbah, uporabljati funkcije naključnega 
predvajanja in priklicati menija navigatorja po plošči. 

*Če je sistem povezan s televizorjem, ki ima vgrajen 
DVD predvajalnik, pritisnite gumb LIST, da se na 
prikazovalniku prikaže DVD2, nato pritisnite GO, 
da predvajate ploščo. 

. . AUDIO CD

1 THIS CD … 

2 ALL CDs [RANDOM, REPEAT, EDIT]  

1 NAME CD 

2 EDIT CD
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Samodejni vklop in izklop glasbenega sistema 

Nastaviti je mogoče, da se glasbeni 

sistem ob določenih časih v dnevu in 

tednu samodejno vklopi oziroma 

izklopi. 

Glasbeni sistem si zapomni največ 8 

takih časovnikov. Določite časovnik, 

ki vas bo zjutraj zbudil z zvokom 

priljubljenega CD-ja ali radijskega 

programa, in drug časovnik, ki bo ob 

določenem času zvečer sistem ugasnil. 

Lahko pripravite tudi ločene časovnike 

za delavnike, konec tedna in praznike.

Časovnike za lažjo prepoznavnost 

lahko poimenujete in vsakega 

vklopite ali izklopite individualno.

Časovnike lahko kadarkoli spremenite. 

Če želite vstopiti v meni TIMER, pritisnite gumb 
LIST, vstopite v meni SETUP in nato še v meni 
TIMER.

Možnosti menija TIMER …
ON/OFF … V tem meniju vklopite in izklopite 

vsakega od programiranih časovnikov. 
SOURCE … V tem meniju izberete vir za 

programirani časovnik. Če za vir časovnika 
izberete radio, izberite tudi številko programa. 

START/STOP … V tem meniju vpišite začetni in 
končni čas svojega časovnika. 

DAYS … V tem meniju izberite, na katere dni v 
tednu naj se ta časovnik vklopi. 

NAME … V tem meniju imenujte različne 
časovnike, da jih boste laže prepoznali. 

Koristni namigi …
Glasbeni sistem zaustavite tako, da ustvarite 
časovnik, ki mu za vir izberete stanje 
pripravljenosti. 

Če nastavite časovnik za ponedeljek, torek in 
četrtek, se vsak teden ponavlja samo na te dni. 

Če ste povezali glasbeni sistem s televizorjem ali 
radiem Bang & Olufsen, ki ima funkcijo časovnika, 
morate vnesti nastavitve časovnika na televizorju 
oziroma radiu, kot je opisano v njegovem 
priročniku. Če želite, da bodo te nastavitve veljale 
tudi za BeoCenter 2, morate vklopiti funkcijo 
časovnika na napravi BeoCenter 2, kot je opisano 
na strani 15. 

Če želite uporabiti funkcijo časovnika, mora biti 
vgrajena ura glasbenega sistema obvezno pravilno 
nastavljena. Za več informacij glejte stran 15. 

1 ON/OFF  

2 SOURCE [SOURCE, PROGRAM]  

3 START/STOP 

4 DAYS 

5 NAME

. . TIMER

1 TIMER 1 

…  

8 TIMER 8 
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Nastavitve zvoka 

Tovarniško so vse ravni zvoka 

nastavljene na nevtralne vrednosti, 

lahko pa sami prilagajate zvok in 

shranite nastavitve. 

Nastavite lahko glasnost, raven visokih 

in nizkih tonov, ter spremenite 

ravnovesje med levim in desnim 

zvočnikom. 

Če shranite raven glasnosti, glasbeni 

sistem začne predvajati na tej ravni, 

vedno ko ga vklopite. 

Glasbeni sistem ima tudi funkcijo 

jakosti, ki jo lahko vklopite ali izklopite. 

Z jakostjo postane glasba bolj 

dinamična. Ta funkcija odpravlja 

učinek zmanjšane občutljivosti 

človeškega sluha na visoke in nizke 

frekvence, ko poslušamo glasbo pri 

manjši glasnosti. 

Če želite vstopiti v meni SOUND, pritisnite gumb 
LIST, vstopite v meni SETUP in nato še v meni 
SOUND. 

Možnosti menija SOUND …
PRESET VOLUME … V tem meniju prednastavite 

glasnost glasbenega sistema. Najvišja raven 
glasnosti, ki jo lahko shranite v tem meniju, je 
75. 

ADJUST BALANCE … V tem meniju nastavite 
ravnovesje med zvočniki. 

SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) … V tem 
meniju nastavite visoke in nizke tone po želji ter 
vklopite ali izklopite funkcijo jakosti.

Koristni namigi …
Če ne shranite nastavitev zvoka, ki jih spremenite, 
se glasbeni sistem po izklopu vrne na prednastavljene 
ravni zvoka. 

Raven glasnosti je vedno mogoče prilagoditi na 
upravljalni plošči ali na daljinskem upravljalniku 
Beo4. 

Če je glasbeni sistem povezan s televizorjem Bang & 
Olufsen, je zvok treba prilagoditi, kot je opisano v 
priročniku za televizor. 

. . SOUND

1 PRESET VOLUME 

2 ADJUST BALANCE   

3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS] 
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Nastavitve možnosti 

Osnovne nastavitve glasbenega 

sistema lahko prilagajate svojim 

željam. Meni OPTIONS omogoča 

nastavitev ure, vklop in izklop 

funkcije časovnika, nastavitev 

možnosti DVD-ja* in izbiro jezika.

Prav tako lahko izberete nastavitve 

prikazovalnika, vire in funkcije, ki naj 

bodo prikazani, ko pritisnete gumb LIST. 

Če želite vstopiti v meni OPTIONS , pritisnite gumb 
LIST, vstopite v meni SETUP in nato še v meni 
OPTIONS. 

Možnosti menija OPTIONS …
SET CLOCK … V tem meniju nastavite vgrajeno 

uro na pravilni čas in datum. – Ta meni je 
prikazan le, če glasbeni sistem ni povezan s 
televizorjem. 

ACTIVATE TIMER (ON/OFF) … V tem meniju 
vklopite in izklopite funkcijo časovnika. Izberite 
ON, če želite vključiti zvočnike, povezane z 
glasbenim sistemom, v časovnik.

SELECT LANGUAGE … V tem meniju na 
seznamu razpoložljivih jezikov izberite jezik za 
menije na prikazovalniku. 

DISPLAY SETUP … V tem meniju izberite vrsto in 
količino prikazanih informacij za radio in CD. 
Nastavitve za RADIO in CD določajo, kaj bo 
prikazano na vrhu prikazovalnika, npr. radijsko 
besedilo ali ime CD-ja. Nastavitev STATUS 
določa, ali so informacije na prikazovalniku 
vidne kratek čas – med uporabo upravljalne 
plošče – ali ves čas. 

LIST OPTIONS … V tem meniju dodajate na 
seznam funkcije in menije, ki bodo vidni, ko 
pritisnete gumb LIST. 

DVD OPTIONS … V tem meniju izberete nastavitve 
za DVD. Za več informacij glejte stran 21.*

Koristni namigi …
Tovarniško je SETUP edini vnos menija, ki je na 
voljo, ko pritisnete gumb LIST.

Če spremenite STATUS DISPLAY iz DEFAULT v 
EXTENDED, bodo informacije, ki so sicer le kratek 
čas prikazane na prikazovalniku, vidne ves čas. 

Na prikazovalniku lahko prikličete uro. Pritisnite 
gumb LIST na napravi BeoCenter 2 in izberite 
SHOW CLOCK, ali pa na daljinskem upravljalniku 
Beo4 pritisnite gumb LIST in izberite CLOCK. 

Ko je sistem povezan s televizorjem ali radiem 
Bang & Olufsen, morate nastaviti uro, kot je 
opisano v priročniku za televizor oziroma radio. 

Če je glasbeni sistem povezan s televizorjem, se 
časovniki programirajo na televizorju. Če pa 
hočete, da se izvajajo na napravi BeoCenter 2, 
morate nastaviti funkcijo ACTIVATE TIMER na ON. 
Za to morate imeti na napravo BeoCenter 2 
priklopljene zvočnike.

Če po pomoti izberete jezik, ki ga niste hoteli, v 
meni jezikov vstopite tako, da pritisnete LIST, se 
pomaknete na zadnji vnos v meniju, pritisnete , 
nato 5 in nato 3. 

*Na meniju vidno samo, če je BeoCenter 2 
opremljen z DVD-jem. 

1 RADIO 

2 CD 

3 STATUS [DEFAULT/ EXTENDED]

1 SCART SENSE OUT 

2 DVD SOUND 

3 SCART VIDEO OUT [RGB/CVBS …] 

4 PARENTAL LOCK

. . OPTIONS

1 SET CLOCK …

2 ACTIVATE TIMER [ON/OFF] 

3 SELECT LANGUAGE …

4 DISPLAY SETUP …

5 LIST OPTIONS [N.MUSIC  …] 

6 DVD OPTIONS … 
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Navodila za uporabo sistema pinkode 

Lahko izbirate med aktiviranjem in 

deaktiviranjem sistema pinkode. 

Sistem pinkode se deaktivira, ko 

izbrišete pinkodo.

Uporaba pinkode pomeni, da je bil 

glasbeni sistem odklopljen iz omrežne 

vtičnice dlje kot približno 30 minut in 

ga lahko znova aktivirate le, če ga 

vklopite ter na upravljalni plošči 

vpišete pinkodo. 

Če pinkode ne vnesete, glasbeni 

sistem po 3 minutah samodejno 

preide v stanje pripravljenosti. 

Pinkodo lahko spreminjate, vendar jo 

v 3 urah lahko spremenite le petkrat. 

Če vpišete napačno pinkodo ali 

glavno kodo, ali če jo poskušate 

spremeniti pogosteje, kot je 

dovoljeno, se na prikazovalniku 

pokaže sporočilo PINCODE ERROR. 

Meni pinkode prikličete tako, da pritisnete LIST in 
nato dvakrat , nazadnje pa še EXIT.

Možnosti menija PINCODE …
NEW PINCODE … V tem meniju vpišite ali 

spremenite pinkodo. 
DELETE PINCODE … V tem meniju izklopite 

sistem pinkode. 

Odpiranje za vnos glavne kode …
> Medtem ko glasbeni sistem sprašuje za pinkodo, 

trikrat pritisnite , da odprete vnos glavne kode. 
> Vnos glavne kode. 
> Ko vnesete glavno kodo, se sistem pinkode 

onemogoči in glasbeni sistem je pripravljen za 
uporabo. Če želite znova aktivirati sistem 
pinkode, morate vpisati novo pinkodo. 

Koristni namigi …
Če vpišete napačno pinkodo, lahko poskusite še 
štirikrat, in če so vsi poskusi napačni, se glasbeni 
sistem preklopi v pripravljenost – pustiti ga morate 
v pripravljenosti. Sistema naslednje tri ure ne bo 
mogoče vklopiti. 

Če se na prikazovalniku pojavi PIN, ko prvikrat 
aktivirate neko funkcijo, in vam prodajalec izdelkov 
Bang & Olufsen ni dal pinkode, mu recite zanjo.

Če pozabite pinkodo, se obrnite na prodajalca 
izdelkov Bang & Olufsen, ki vam bo pomagal 
pridobiti glavno kodo od podjetja Bang & Olufsen. 
Glavno kodo potrebujete za ponovno aktivacijo 
glasbenega sistema. 

PINCODE

1 NEW PINCODE  … 

2 DELETE PINCODE …   

CONFIRM PINCODE
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Delovanje DVD-ja 

Poglavje je pomembno le, če je 

BeoCenter 2 opremljen z DVD-jem. 

DVD upravljajte z daljinskim 

upravljalnikom Beo4. 

Med predvajanjem DVD-ja lahko 

iščete z različno hitrostjo, preskakujete 

skozi ploščo in prikličete meni DVD-ja. 

Predvajanje vstavljenega DVD-ja lahko 

vedno nadaljujete na točki, kjer ste 

nehali, pod pogojem, da ste predvajanje 

ustavili z dvema pritiskoma na STOP, 

ne tremi. 

Nekatere plošče ne zaznavajo, ali je DVD-
predvajalnik med upravljanjem v načinu 
predvajanja ali menijskim načinom. V teh 
redkih primerih morate pritisniti rumeni 
gumb, preden predvajalniku pošljete ukaz. 
V menijih morate na primer pritisniti 
rumeni gumb, nato pa še GO, da shranite 
izbor. 

Če je BeoCenter 2 postavljen v sistemu z 
zvočniki, ki so priključeni nanj, lahko med 
gledanjem DVD-ja poslušate radio. V taki 
postavitvi se delovanje upravlja prek 
upravljalne plošče radia. 

Predvajanje in menjava 
poglavja na DVD-ju …
Pritisnite, da začnete predvajati 
DVD

Pritisnite, da preskočite med 
poglavji. Večkrat pritisnite, da 
preskočite na drugo poglavje na 
plošči

Vpišite številko poglavja, na 
katerega želite preskočiti

Pritisnite za pomikanje nazaj ali 
naprej med predvajanjem 

Pritisnite za nadaljevanje 
predvajanja 

Zaustavitev, upočasnitev in 
prekinitev predvajanja DVD-
ja …
Pritisnite, da zaustavite 
predvajanje

Pritisnite za predvajanje naprej 
ali nazaj v počasnem načinu 

Še enkrat pritisnite, da 
popolnoma prekinete 
predvajanje, ali pa …

… pritisnite za nadaljevanje 
predvajanja ali … 

… pritisnite tretjič, da se vrnete 
na začetek plošče 

Nekateri DVD-ji imajo posebne 
funkcije, ki so začasno na voljo 
med predvajanjem, na primer 
dodatne filmske sekvence. V 
takih primerih posebno funkcijo 
izberete s pritiskom na gumb 
GO. 

Uporaba DVD-jevih 
zaslonskih menijev …
Pritisnite rdeči gumb za priklic 
menija jezika zvoka*. Če se želite 
pomakniti med možnostmi, ki so 
na voljo, pritisnite večkrat. Ko 
nekaj izberete, meni izgine

Pritisnite zeleni gumb za priklic 
menija jezika podnapisov*. Če se 
želite pomakniti med možnostmi, 
ki so na voljo, pritisnite večkrat. 
Ko nekaj izberete, meni izgine 

Pritisnite modri gumb za priklic 
menija plošče

V menijih plošče …
Med možnostmi v menijih se 
pomikate z gumbi s puščicami 

Pritisnite, da vnesete svojo izbiro 
ali nastavitev 

*Nekatere plošče nimajo ločenega 
menija za jezik podnapisov in 
zvoka. V takem primeru morate 
uporabiti glavni meni plošče. 

DVD

  

1 – 9

   

GO

STOP

   

STOP

GO

STOP

    
      

    

GO
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OPOMBA! Če je nek gumb na upravljalni plošči 
enak kot na daljinskem upravljalniku Beo4, ga 
prav tako lahko uporabite. 



Ko je izbran DVD … 
Pritisnite rumeni gumb, nato pa 1, 
da prikličete najvišji meni plošče* 

Med možnostmi v menijih se 
pomikate z gumbi s puščicami 

Pritisnite, da vnesete svojo izbiro 
ali nastavitev 

Pritisnite rumeni gumb, nato pa 
še 2, da prikličete meni prikaza 
stanja. Znova pritisnite 2, da 
preidete na naslednji prikaz. Še 
tretjič pritisnite 2, da odstranite 
prikaz stanja

Pritisnite rumeni gumb, nato pa 
še 3, da prikličete meni nastavitve 
DVD-ja. To je opisano na 
naslednji strani

Pritisnite rumeni gumb, nato pa 
še 4, da se približate sliki. 
Pritisnite 4, da povečate faktor 
povečave. Še tretjič pritisnite 4, 
da zapustite funkcijo povečave

Pritisnite rumeni gumb, nato pa 
še 5, da prikličete meni kota 
kamere. Če se želite pomakniti 
med možnostmi, ki so na voljo, 
pritisnite 5. Ko nekaj izberete, 
meni izgine. Če pa ste vklopili 
kazalec kota v meniju nastavitve 
plošče, ikona ostane na zaslonu. 

*Nekatere plošče nimajo 
najvišjega menija. 

Predvajanje plošč v drugih zapisih 
BeoCenter 2 zna predvajati plošče v različnih 
zapisih. Podprti so naslednji zapisi: 
– DVD–video  
– zvočni CD  
– video CD  
– CD–R/RW  
– DVD–R/RW, če je bil posnet v zapisu DVD 

video in je plošča zaključena. 
– Plošče z datotekami mp3 so podprte, če je 

frekvenca vzorčenja nastavljena na 32, 44,1 
ali 48 Khz. 

– WMA (Windows Media Audio) 
 Ko predvajate plošče z datotekami mp3 ali 

WMA, se med skladbami pomikajte z  in , 
za previjanje pa uporabite  in . Skozi 
skladbe mp3 lahko previjate le, če ste 
predvajanje začeli s pritiskom na gumb DVD 
na upravljalniku Beo4.

 Prikličite meni navigatorja po plošči, kot je 
opisano na strani 21, in prebrskajte vsebino. 
Če želite odstraniti seznam, pritisnite EXIT. 

– Datoteke JPEG z ločljivostjo do 3072 x 2048. 
Ko predvajate plošče z datotekami JPEG, 
uporabite rumeni gumb, nato pa , ,  in 

, da obrnete sliko. 
– Podprte so različice DivX 3, 4 5 in DivX VOD. 

Na splošno je predvajanje podatkovnih 
ustvarjenih datotek možno le, če so datoteke 
posnete na  
CD-R/RW.

1

    
      

    

GO

2

3

4

5
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OPOMBA! DVD-predvajalnik je tovarniško nastavljen 
na ustrezno regijo. Plošče iz nezdružljivih regij se v 
tem predvajalniku ne bodo predvajale. 



Uporaba menijev DVD-ja … 
> Pritisnite rumeni gumb, nato pa še 3 , da 

prikličete glavni meni DVD-ja. 
> Pritisnite  ali , da se pomaknete na meni, v 

katerega želite vstopiti, in pritisnite GO. 
> Uporabite tipke s puščicami: , ,  in  za 

pomikanje med meniji in nastavitvami. 
> Pritisnite GO, da shranite izbiro.
> Pritisnite EXIT, da zapustite zaslonske menije. 

Za dostop do menijev morate v BeoCenter 2 
najprej vstaviti ploščo.

Možnosti, ki jih ponuja meni Play mode 
Meni načina predvajanja omogoča izbiro, kaj bo 
predvajano. Na voljo so te možnosti: 
A–B Repeat … Funkcija ponavljanja A–B 

omogoča, da določite dve točki na plošči, ki 
tvorita zanko, ki se ves čas ponavlja. 

Repeat … Funkcija ponavljanja omogoča stalno 
ponavljanje nekega naslova ali poglavja na 
plošči. 

Random … Funkcija naključnega predvajanja 
omogoča predvajanje naslovov in poglavij na 
plošči v naključnem vrstnem redu. 

Search Mode … Način iskanja omogoča iskanje 
po plošči: ali iskanje specifičnega naslova/
poglavja, ali pa iskanje določenega trenutka 
potečenega časa na plošči. 

>> Delovanje DVD-ja 

Možnosti, ki jih ponuja meni Initial Settings 
Meni Initial Settings omogoča, da izberete 
prednostne nastavitve za predvajanje DVD-jev. 
Med predvajanjem ne morete vstopiti v nastavitve 
tega menija. Na voljo so te možnosti: 
Digital Audio Out … Izberite izhod zvoka za 

sistem. Možnosti za meni Dolby Digital Out so: 
Dolby Digital ali Dolby Digital > PCM (stereo). 
Možnosti za meni DTS Out so: DTS in DTS > 
PCM (stereo). 

Video Output … V tem meniju izberete format 
slike, primeren za vaš televizor. Možnosti so: 4:3 
(Letter Box), 4:3 (Pan & Scan) in 16:9 (Wide).  
V možnosti ‘4:3 (Letter Box)’ je film prikazan s 
črnimi pasovi na vrhu in na dnu zaslona. 

 Component Out; Ne spreminjajte, razen če 
spremenite nastavitev AV Connector Out v 
Video. 

 AV Connector Out, Nastavite za najboljšo 
kakovost; RGB. 

Language … V meniju jezika shranite prednostne 
nastavitve jezika za zvok, podnapise in meni 
plošče, in se odločite, ali naj bodo med 
predvajanjem prikazani podnapisi, če so na 
voljo. Če v tem meniju izberete jezike, ki so na 
voljo na vstavljeni plošči, bodo uporabljeni.  
Pri nekaterih DVD-jih morate izbrati jezik 
podnapisov v meniju plošče, tudi če ste prej 
izbrali privzeti jezik podnapisov v meniju 

‘Language’. 

OPOMBA! Meniji so na voljo le, če je BeoCenter 2 
opremljen z DVD-jem. 

Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

Play Mode

A-B Repeat

Repeat

Random

Search Mode

A (Start Point)

B (End Point)

Off

Initial Settings

Digital Audio Out

Video Output

Language

Display

Options

Dolby Digital Out Dolby Digital

DTS Out DTS
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Display … V meniju prikazovalnika izberete jezik 
menijev DVD-predvajalnika in se odločite, ali naj 
bodo na zaslonu vidni podatki o delovanju in 
kazalec kota. Kazalec kota je na voljo samo, če 
plošča vsebuje funkcijo dodatnega kota kamere. 

Options … Nekateri DVD-ji imajo funkcijo 
starševski zaklep. Če določite raven, nižjo od 
tiste, ki jo ima plošča, se plošča ne bo 
predvajala, če ne vnesete pinkode. Nekatere 
plošče podpirajo tudi funkcijo kode države. To 
pomeni, da predvajalnik določenih prizorov na 
plošči ne bo predvajal, glede na kodo države in 
raven starševskega zaklepa, ki jo nastavite. 
Preden lahko določite raven starševskega 
zaklepa ali kodo države, morate vpisati pinkodo. 
Pinkodo lahko kadarkoli spremenite. 

 Če pozabite pinkodo, morate vstopiti v meni 
DVD OPTIONS in ponastaviti PARENTAL LOCK. 
Funkcija se izklopi. Meni DVD OPTIONS je 
opisan na desni. 

 DivX VOD se uporablja za video na zahtevo. V 
tem meniju ustvarite registracijsko kodo za DivX 
VOD, ki jo pošljite svojemu ponudniku. Za več 
navodil se obrnite na ponudnika DivX VOD. 

Meni DVD OPTIONS na napravi 
BeoCenter 2 …

V meniju DVD OPTIONS na napravi BeoCenter 2 
je treba vnesti naslednje nastavitve. Za več 
informacij glejte stran 15. 

Možnosti, ki jih ponuja meni Disc Navigator 
Meni Disc Navigator omogoča hitro premikanje 
do določenih naslovov in poglavij na plošči.

SCART SENSE OUT … Če je sistem povezan 
neposredno s televizorjem serije BeoVision MX 
(to je 4000/4002, 6000/7000), z AV 9000 ali s 
televizorjem Bang & Olufsen brez 21-polne 
vtičnice SCART, izberite OFF. 

 Če je sistem povezan z BeoVision MX prek 
razširitvenega priključka AV 2 Expander, ali če je 
povezan s katerim koli drugim televizorjem 
Bang & Olufsen, izberite ON. 

DVD SOUND … Če želite zvok DVD-ja poslušati 
na zvočnikih, povezanih z glasbenim sistemom, 
izberite PL/SCART. 

 Če želite zvok DVD-ja samo na televizijskih 
zvočnikih, izberite SCART, tudi če televizor nima 
21-polne vtičnice SCART. 

SCART VIDEO OUT … Če je sistem povezan s 
televizorjem AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS 
ali BeoVision MX 4000/4002/6000/7000, 
izberite CVBS. 

 Če je sistem povezan s televizorjem 
BeoVision Avant 50 Hz ali s televizorjem Bang & 
Olufsen, ki nima 21-polne vtičnice SCART, 
izberite Y/C. 

 Če je sistem povezan s katerim koli drugim 
televizorjem, izberite RGB/CVBS. 

PARENTAL LOCK … Če ste pozabili pinkodo za 
DVD ali želite ponastaviti kodo starševskega 
zaklepa, vstopite v ta meni in izberite YES. 

Disc Navigator 

Title

Chapter
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TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Če glasbeni sistem uporabljate z 

drugimi izdelki Bang & Olufsen, 

najdete več pojasnil o delovanju teh 

izdelkov v njihovih priročnikih. 

Pomikanje skozi radijske programe ali skladbe na 
CD-plošči. Če je na prikazovalniku Beo4 vidno 

RANDOM ali REPEAT, pritisnite , da vklopite to 
funkcijo, in pritisnite , da jo izklopite 

Iskanje po CD-ju, premik levo in desno v menijih 

Nadaljevanje predvajanja, vklop vira in sprejem 
nastavitev, ali vklop funkcije, priakzane na 

prikazovalniku Beo4, npr. CLOCK

Prikaz dodatnih ‘gumbov’, na primer RANDOM, 
REPEAT in N.MUSIC* 

– Niso isti kot v možnosti LIST na napravi 
BeoCenter 2!

Zaustavitev predvajanja CD-ja
ali pomik eno raven nazaj v menijih 

Spreminjanje glasnosti. Pritisnite v sredini,  
da utišate zvočnike, in znova pritisnite,  

da obnovite zvok 

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4 

Če želite videti ustrezne dodatne ‘gumbe’ na 
upravljalniku Beo4, jih morate dodati na seznam 
Beo4. Dodajte funkciji RANDOM in REPEAT v 
Beo4, če ju želite uporabljati. Dodajte A.AUX, če 
želite preklopiti na kateri koli drugi vir, povezan z 
vtičnico AUX. Za več informacij glejte priročnik za 
Beo4. 

Vklop radia 

Vklop DVD-ja – če je BeoCenter 2 opremljen z 
DVD-jem

Vklop CD-ja 

Vpis številk radijskih programov, skladb na CD-ju in 
številk poglavij DVD-ja. S številskimi tipkami 
izberite oštevilčen element menija 

Vstop v sistem menijev – Ustreza gumbu LIST na 
napravi BeoCenter 2 

Uporaba za izbrane funkcije DVD-ja, na primer za 
priklic menija podnapisov med gledanjem DVD-ja. 
Ti gumbi so uporabni le, če je vaš BeoCenter 2 
opremljen z DVD-jem* 

Izhod iz sistema menijev 

Preklop glasbenega sistema v pripravljenost 

    

GO

LIST
RANDOM

N.MUSIC

STOP

RADIO

DVD

CD

0 – 9

MENU

  
 

EXIT

•
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*OPOMBA! Barvni gumbi se uporabljajo tudi,  
ko poslušate N.MUSIC, za več informacij glejte 
priročnik za BeoPort. 



Stvarno kazalo 

Avdio/video sistem 

Povezovanje glasbenega sistema z video 
sistemom, priročnik enote z vtičnicami, str. 6

Programiranje možnosti, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 10

Uporaba avdio/video sistema, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 11 

Beo4 – daljinski upravljalnik 

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 22

Brisanje 

Brisanje imen CD-jev, 12 
Brisanje radijskih programov, 10 
Brisanje vrste skladb, 12 

CD-predvajalnik 

Brisanje imen CD-jev, 12 
Imenovanje CD-jev, 12 
Ponavljanje CD-ja največ 12 ur, 12 
Predvajanje CD-ja, 4 
Predvajanje samo priljubljenih skladb, 12 
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem 

redu, 12
Vstavljanje plošče, 5 

DVD

Delovanje DVD-ja, 18 
DVD – jezik podnapisov, 19 
DVD – jezik zvoka, 19
DVD – starševski zaklep, str. 19–20 
DVD – zaslonski meniji, 19 
Meni DVD OPTIONS, 20 
Predvajanje DVD-ja, 18

Imenovanje 

Brisanje imen CD-jev, 12 
Imenovanje CD-ja, 12 
Imenovanje radijskega programa, 10 

Jezik 

Menjava jezika prikaza, 15 
Menjava jezikov DVD-ja, 19 

Kabli 

Namestitev pokrova za kabel, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 5

Povezovanje kablov, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 6 

Master Link 

Nastavitev avdia/videa, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 10

Programiranje možnosti, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 10

Uporaba avdio/video sistema, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 11

Meniji

Branje simbolov menija, 6
Uporaba menijev, 7

Možnost 

Programiranje glasbenega sistema na 
pravilno možnost, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 10

Naključno 

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem 
redu, 12 

Nastavitve 

Nastavitev ure, 15 
Prednostne nastavitve za predvajanje DVD-

jev, str. 19–20 
Prilagajanje zvoka, 14 

N.Music 

Predvajanje N. MUSIC, 9 

N.Radio 

Predvajanje N.RADIO, 9 

Pinkoda 

Aktiviranje sistema pinkode, 16 
Odprto za glavno kodo, 16 
Spreminjanje ali brisanje pinkode, 16 
Ste pozabili pinkodo?, 16
Uporaba pinkode, 16 

Postavitev 

Umestitev glasbenega sistema, priročnik enote 
z vtičnicami, str. 4 
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Plošča za priključke 

Pregled priključkov, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 6 

Ponavljanje 

Ponavljanje CD-ja, 12 

Prikazi 

Razumevanje in spreminjanje prikazanih 
informacij, 5 in15 

Priključki 

Enota z vtičnicami, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 6 

Povezovanje glasbenega sistema z video 
sistemom, priročnik enote z vtičnicami, str. 6 

Priklop slušalk, 5 
Priklop zvočnikov, priročnik enote z vtičnicami, 

str. 6 
Vtičnica za anteno, priročnik enote z vtičnicami, 

str. 6 

Prva namestitev 

Postopek prve postavitve, 8

Radijski programi DAB 

Nastavljanje radijskih programov DAB, str. 10–11 
Prilagajanje antene DAB, 11 
Prilagoditev stiskanja zvočnega signala DAB – 

DAB DRC, 10 
Vtičnica za anteno DAB, priročnik enote z 

vtičnicami, str. 6 

Radio 

Brisanje radijskih programov, 10 
Imenovanje radijskih programov, 10 
Nastavljanje radijskih programov, 10 
Premikanje radijskih programov, 10 
Vklop radia, 4 

Signalna lučka

Signalna lučka, 5 

Skladbe 

Predvajanje samo priljubljenih skladb, 12 
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem 

redu, 12 

Slušalke 

Priklop slušalk, 5 

Stenski nosilec 

Montiranje neobveznega stenskega nosilca, 
priročnik enote z vtičnicami, str. 8 

Stik 

Stik z Bang & Olufsen, 25 

Upravljalna plošča 

Pregled upravljalne plošče, 4 

Ura 

Vnos nastavitev vgrajene ure, 15 

Vzdrževanje 

Skrb za glasbeni sistem, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 12 

Zvok 

Spreminjanje glasnosti, nizkih, visokih tonov 
ali jakosti, 14 

Spreminjanje zvoka iz stereo v mono, 10 
Uravnavanje glasnosti, 4 

Zvočniki 

Priklop zvočnikov, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 6 

Časovnik 

Pregledovanje, urejanje ali brisanje 
časovnika, 13 

Samodejni vklop in izklop glasbenega sistema, 
13 

Vklop funkcije časovno programiranega 
predvajanja, 13 

Vnos nastavitev vgrajene ure, 15

Čiščenje 

Ravnanje s CD-ji, priročnik enote z vtičnicami, 
str. 12 

Skrb za glasbeni sistem, priročnik enote z 
vtičnicami, str. 12
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Informacije uporabnikom … 

Med načrtovanjem in razvojem izdelkov Bang & 
Olufsen smo upoštevali potrebe naših 
uporabnikov in prizadevamo si ustvariti izdelke, 
ki so preprosti in pripravni za uporabo. 

Zato upamo, da si boste vzeli čas in nam 
sporočili vaše izkušnje z izdelki Bang & 
Olufsen. Vse, kar se vam zdi pomembno – 
pozitivno ali negativno – nam lahko pomaga 
v prizadevanjih, da jih izboljšamo. 

Hvala! 

Če želite stopiti v stik z nami, pojdite na naše 
spletno mesto:  
 www.bang-olufsen.com 

ali pišite: Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare   
 Peter Bangs Vej 15  
 DK–7600 Struer 

ali pošljte faks:  
 Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (faks) 
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Odpadna električna in elektronska oprema 
(WEEE) – varovanje okolja  
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 
izdala Direktivo o odpadni električni in elektronski 
opremi. Namen direktive je preprečevanje 
razsipavanja električne in elektronske opreme in 
vzpodbujanje k ponovni uporabi, reciklaži in 
ostalim oblikam reševanja problematike takšnih 
odpadkov. Direktiva se nanaša na proizvajalce, 
distributerje in potrošnike. 

Direktiva o odpadni električni in elektronski 
opremi obvezuje proizvajalce in končne uporabnike, 
da se električne in elektronske opreme in njenih 
delov znebijo na okolju prijazen način in da se 
oprema in odpadni deli ponovno uporabijo ali 
predelajo v material ali energijo. Električne in 
elektronske opreme in delov ni dovoljeno odvreči 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 
ampak jo je potrebno zbrati in odstraniti ločeno. 

Izdelki in oprema, ki je primerna za ponovno uporabo, 
recikliranje ali ostale oblike ohranitve, je označena 
s prikazanim znakom.

 

Z uporabo v Sloveniji obstoječih posebnih sistemov 
odlaganja elektronske in električne opreme 
prispevate k zaščiti okolja, človeškega zdravja in k 
preudarni in racionalni uporabi naravnih virov. 
Zbiranje električne in elektronske opreme in 
odpadkov preprečuje možno onesnaženje narave 
z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne v 
električnih in elektronskih izdelkih in opremi. 

Prodajalec podjetja Bang & Olufsen vam bo 
pomagal in svetoval, kako v vaši državi poteka 
pravilno odlaganje odpadkov. 
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Pridržujemo si pravico, da tehnične podatke, 
funkcije in njihovo uporabo spremenimo brez 
predhodnega obvestila. 

Črno-rumena oznaka na predvajalniku zgoščenk 
služi kot opozorilo, da aparat vsebuje laserski 
sistem in je označen kot laserski izdelek razreda 1. 
V primeru težav, povezanih s predvajalnikom, se 
obrnite na maloprodajnega trgovca z izdelki Bang & 
Olufsen. Aparat lahko odpre samo usposobljeno 
servisno osebje.

OPOZORILO: Upravljanje, spreminjanje ali 
postopki, ki niso opredeljeni v tem priročniku, 
lahko privedejo do nevarne izpostavljenosti 
sevanju.

Izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih del, 
ki jo ščitijo patenti ZDA št. 4.631.603; 4.577.216; 
4.819.098; 4.907.093 in 6.516.132 ter druga 
zakonodaja v zvezi z avtorskim pravom. Uporabo 
tehnologije za zaščito avtorskih del mora pooblastiti 
Macrovision in je namenjena za domačo uporabo 
ter drugo uporabo v omejenih okoljih, razen če 
Macrovision izda drugačno pooblastilo. Obratni 
inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Logotip DVD Video je zaščitena blagovna znamka. Ta izdelek je narejen v skladu s pogoji, ki jih 
navajata direktivi 89/336/EGS in 73/23/EGS. 

Samo za tržišče v ZDA! 
Opomba: Oprema je bila preizkušena in je skladna 
z omejitvami digitalnih naprav razreda B in s pravili 
FCC, del 15. Omejitve so postavljene zato, da bi 
služile kot razumna zaščita pred škodljivimi 
motnjami, kadar je naprava postavljena v 
stanovanjskem okolju. 

Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko seva 
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena 
in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči 
škodljive motnje radijskih komunikacij. Vseeno pa 
ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bi prišlo 
do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje 
radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko 
ugotovite, če jo vklopite in izklopite, uporabniku 
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti z 
naslednjimi ukrepi: 
– Spremenite smer ali lego sprejemne antene. 
– Povečajte razdaljo med opremo in 

sprejemnikom. 
– Napravo priključite v vtičnico, ki je na drugem 

tokokrogu kot sprejemnik. 
– Posvetujte se s prodajalcem ali za to 

usposobljenim radio/TV tehnikom. 

Samo za tržišče v Kanadi! 
Ta digitalni aparat razreda B ustreza vsem 
zahtevam kanadskih predpisov o napravah, ki 
povzročajo motnje. 

CLASS 1 
LASER PRODUCT

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. 

Copyright 1992–1997. All rights reserved. 
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