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Systém nabídky 

Tento dodatek obsahuje opravy 

příručky pro BeoSound 4. V důsledku 

použití nového softwaru je váš 

hudební systém vybaven novými 

funkcemi. 

Systém nabídky se změnil ve srovnání 

s tím, který je popsán v příručce. 

Tento přehled nabídky nahrazuje přehled uvedený ve vaší příručce. Nové vlastnosti a funkce jsou 
zvýrazněny výše a vysvětleny na následujících stránkách. 
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Hudební systém si pamatuje až 8 

časovačů. Pokud máte paměťovou 

kartu SD (volitelné příslušenství), 

můžete v systému nahrávat. 

Dostupné zdroje nebo programy 

můžete kdykoliv nahrát. 

Nabídka TIMER RECORDING je 

dostupná pouze v hlavní nabídce, 

nebo pokud jste ji přidali do nabídky 

MENU OPTIONS v položce OPTIONS. 

Časovače můžete pojmenovat, snadno 

je tak rozpoznat a individuálně je 

zapínat a vypínat.

Kdykoliv můžete nastavení časovače 

změnit. 

Nové vlastnosti a funkce

Obsah nabídky TIMER RECORDING …
ON/OFF … Tuto nabídku použijte pro aktivování 

nebo deaktivování každého naprogramovaného 
časovače nahrávání. 

SOURCE … Tuto nabídku použijte pro vybrání 
zdroje signálu svého naprogramovaného 
časovače nahrávání. Pokud jako zdroj signálu 
vyberete rozhlasový přijímač, vyberte také číslo 
rozhlasové stanice. 

START/STOP … Tuto nabídku použijte pro zadání 
času spuštění a zastavení časovače nahrávání. 

DAYS … Tuto nabídku použijte pro vybrání,  
v které specifické dny v týdnu má být příslušný 
časovač nahrávání aktivován - mezi jednotlivými 
dny se pohybujete pomocí tlačítek se šipkami. 
Otočením kolečka po směru hodinových ručiček 
zrušíte výběr dne, stisknutím kolečka den 
vyberete a přesunete se k následujícími dni. 

NAME … Tuto nabídku použijte pro pojmenování 
různých časovačů nahrávání, což umožní jejich 
snadné rozpoznání. 
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Můžete nastavit prodlevu pro 

okamžik, kdy se disk CD začíná 

přehrávat a můžete volit pouze 

přehrávání oblíbených skladeb. 

Vybrané skladby můžete také 

zkopírovat do karty SD. 

>> Nové vlastnosti a funkce  

Prodleva přehrávání disku CD
CD DELAY … Tuto nabídku použijte pro nastavení 

prodlevy přehrávání disku CD v nastavení přístroje. 
Tím zajistíte, aby televizor měl dostatek času pro 
zapnutí reproduktorů před spuštěním hudby. 
Prodleva se nastavuje v sekundách. Otočte 
kolečkem  a nastavte prodlevu. 

Přehrávání oblíbených skladeb CD 
EDIT CD … Tuto nabídku použijte pro vyloučení 
skladeb, které na disku CD nechcete přehrávat. 

Chcete-li přehrávat upravený disk CD, zvolte 
možnost EDIT CD ON v hlavní nabídce. Nabídka 
EDIT CD ON/OFF je k dispozici pouze v případě, že 
jste ji přidali do nabídky MENU OPTIONS v položce 
OPTIONS. 
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Dlouhé stisknutí  nebo  začne převíjet stávající 
skladbu A.MEM vpřed nebo vzad. Stiskněte tlačítko 
GO a v přehrávání pokračujte. Když disk CD vyberete 
jako zdroj, pouze krátce stiskněte  nebo . 



Vyloučení skladby … 
> Stiskněte tlačítko GO a vyjměte skladbu. Tím se 

také kurzor přesune zpět k následující skladbě. 
> Stisknutím tlačítka  se přesuňte mezi 

skladbami vpřed, aniž byste provedli výběr. 
> Stisknutím tlačítka  se přesuňte mezi 

skladbami vzad, aniž byste provedli výběr. 
> Stiskněte tlačítko GO a zahrňte skladbu, kterou 

jste předtím vyjmuli. 
> Stiskněte tlačítko STORE a přijměte změny, 

nebo … 
> … stisknutím tlačítka EXIT ukončete nabídku 

bez uložení výběru. 

Kopírování vybraných skladeb do karty SD 
Můžete vybrat, které skladby budou zkopírovány 
do karty SD. Během přehrávání disku CD stiskněte 
dvakrát tlačítko RECORD. Zobrazí se text „copy all 
tracks“ a můžete si vybrat mezi možnostmi „yes“ 
a „no“. Chcete-li vybrat pouze své oblíbené 
skladby, zvolte „no“ a stisknutím tlačítka GO 
zahrňte nebo vyjměte skladbu. 
Stiskněte tlačítko STORE a začněte nahrávat, nebo 
stiskněte tlačítko EXIT a nahrávání zrušte, pak 
nabídku opusťte. 

Přehrávání pokračuje při následujícím zapnutí 
hudebního systému od stejné skladby a času, 
dokud není paměťová karta vysunuta. 



Technické údaje, funkce a způsob jejich 
použití mohou být bez upozornění změněny.
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