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Tillæg 



Menusystem 

Dette tillæg indeholder rettelser til 

din BeoSound 4 vejledning. På grund 

af ny software har dit musiksystem 

fået nye funktioner. 

Menusystemet er blevet ændret i 

forhold til det, der nævnes i din 

vejledning. 

Denne oversigt over menusystemet erstatter den oversigt, som er vist i din vejledning.  

De nye funktioner er fremhævet ovenfor og beskrives på de følgende sider. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM TIL/FRA 

5 REPEAT TIL/FRA 

6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 

7 TIMER TIL/FRA 

8 REDIGER A.MEM 

 ARRANGER INDHOLD 

 OMDØB MAPPE 

9 PLAY TIMER 

 1–8 TIMER 

   TIL/FRA 

   KILDE 

   KANAL 

   START/STOP 

   DAGE 

   NAVN 

10 TIMER-OPTAGELSE 

 1–8 TIMER 

   TIL/FRA 

   KILDE 

   KANAL 

   START/STOP 

   DAGE 

   NAVN 

11 VIS UR 

12 OPSÆTNING 

 A.MEM 

  REDIGER A.MEM 

  FORMATÉR KORT 

  KOPIBESKYTTELSE  

 RADIO 

  AUTOMATISK SØGNING 

  AUTO-SØGNING KUN DAB 

  ARRANGER KANALER 

  TILFØJ KANAL 

  REDIGER KANAL 

  JUSTER DAB-ANTENNE 

  DAB DRC 

 CD 

  NAVNGIV CD 

  VÆLG FRA CD 

 TIMER 

  TIMER TIL/FRA 

  PLAY TIMER 

  TIMER-OPTAGELSE 

 LYD 

 ØVRIGE MULIGHEDER 

  INDSTIL UR 

  VÆLG SPROG 

  DISPLAYVISNING 

  MENUMULIGHEDER 

  CD-FORSINKELSE 



Musiksystemet kan huske op til  

8 timere. Hvis du har et SD-kort 

(ekstraudstyr), kan du lave optagelser. 

Du kan optage tilgængelige kilder 

eller tilgængelige programmer på et 

angivet tidspunkt. 

Menuen TIMER-OPTAGELSE er kun 

tilgængelig i hovedmenuen, hvis du 

har tilføjet den i menuen 

MENUMULIGHEDER under ØVRIGE 

MULIGHEDER. 

Du kan også navngive dine timere,  

så de er nemme at finde, og aktivere 

eller deaktivere dem enkeltvis.

Du kan til enhver tid ændre dine 

timere. 

Nye funktioner

Menuen TIMER-OPTAGELSE …
TIL/FRA … Aktiver eller deaktiver de 

programmerede timeroptagelser. 

KILDE … Vælg en radiokilde til din programmerede 

timeroptagelse. Hvis du vælger radio som kilde, 

skal du også vælge et kanalnummer. 

START/STOP … Indtast start- og stoptidspunkter 

for din timeroptagelse. 

DAGE … Vælg, hvilke dage i ugen timereoptagelsen 

skal aktiveres. Brug pileknapperne til at vælge 

dage. Drej hjulet mod uret for at fravælge en 

dag. Tryk på hjulet for at vælge en dag, og gå 

videre til den næste dag. 

NAVN … Navngiv dine timeroptagelser, så de er 

nemme at finde. 
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TIMER-OPTAGELSE ... 

1 TIMER 1 

 1 TIL/FRA 

 2 KILDE (KANAL)

 3 START/STOP 

 4 DAGE 

 5 NAVN 

 … 

8 TIMER 8 



Du kan indstille en forsinkelse for 

afspilning af cd'en, og du kan vælge 

kun at afspille dine foretrukne 

musiknumre. Du kan også kopiere 

valgte musiknumre over på dit  

SD-kort. 

>> Nye funktioner  

Forsinket cd-afspilning
CD-FORSINKELSE … Brug denne menu til at 

forsinke cd-afspilningen i din produktopsætning. 

Dette sikrer, at dit fjernsyn har tilstrækkelig tid 

til at tænde højttalerne, inden musikken starter. 

Forsinkelsen beregnes i sekunder. Drej på hjulet 

 for at indstille forsinkelsen. 

Afspil dine foretrukne musiknumre 
VÆLG FRA CD … Brug denne menu til at udelade 

de numre på en cd, som du ikke ønsker at afspille. 

Vælg TIL under menuen VÆLG FRA CD i 

hovedmenuen for at afspille den valgte cd. 

Menuen VÆLG FRA CD TIL/FRA er kun tilgængelig, 

hvis du har tilføjet den i menuen MENUMULIGHEDER 

under ØVRIGE MULIGHEDER. 

4

… ØVRIGE MULIGHEDER 

1 INDSTIL UR 

2 VÆLG SPROG

3 DISPLAYVISNING

4 MENUMULIGHEDER

5 CD-FORSINKELSE

… CD 

1 NAVNGIV CD 

2 VÆLG FRA CD 

Hold knappen  eller  nede for at spole frem 

eller tilbage i et aktuelt A.MEM-nummer. Tryk på 

GO for at genoptage afspilningen. Når CD er valgt 

som kilde, skal du kun trykke kort på  eller . 



Udelad et musiknummer … 
> Tryk på GO for at udelade et musiknummer. 

Dette vil også flytte markøren til næste nummer. 

> Tryk på  for at gå frem i numrene uden at 

foretage et valg. 

> Tryk på  for at gå tilbage i numrene uden at 

foretage et valg. 

> Tryk på GO for at vælge et nummer, som du 

tidligere har udeladt. 

> Tryk på STORE for at godkende ændringerne, 

eller … 

> … tryk på EXIT for at lukke menuen uden at 

gemme. 

Kopier valgte musiknumre over på dit SD-kort 
Du kan vælge de musiknumre, som du vil kopiere 

over på dit SD-kort. Tryk to gange på RECORD 

under afspilning af en cd. Teksten KOPIER ALLE 

NUMRE? vises, og du kan vælge mellem JA og 

NEJ. Hvis du kun vil vælge dine foretrukne 

musiknumre, skal du vælge NEJ og trykke på GO 

for at vælge eller udelade et musiknummer. 

Tryk på STORE for at starte din optagelse, eller 

EXIT for at slette din optagelse og lukke menuen. 

Afspilningen fortsætter fra samme nummer og 

samme tidspunkt, næste gang du tænder for dit 

musiksystem, medmindre hukommelseskortet er 

taget ud. 



Tekniske specifikationer, funktioner og brug 

heraf kan ændres uden varsel.
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