
BeoSound 4 
Aanvulling 



Menusysteem 

Deze aanvulling bevat correcties voor 

uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij 

nieuwe software is uw muzieksysteem 

nu uitgerust met nieuwe functies. 

Het menusysteem is gewijzigd ten 

opzichte van het systeem beschreven 

in uw handleiding. 

Dit menusysteemoverzicht vervangt het overzicht weergegeven in uw handleiding.  

De nieuwe functies en kenmerken staan hierboven in het vet gedrukt en worden uitgelegd op de 

volgende pagina's. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 WILLEKEURIG AAN/UIT 

5 HERHALEN AAN/UIT 

6 CD BEWERKEN AAN/UIT 

7 TIMER AAN/UIT 

8 A.MEM BEWERKEN 

 INHOUD INDELEN 

 MAP HERNOEMEN 

9 PLAY TIMER 

 1–8 TIMER 

   AAN/UIT 

   BRON 

   ZENDER 

   START/STOP 

   DAGEN 

   NAAM 

10 TIMEROPNAME 

 1–8 TIMER 

   AAN/UIT 

   BRON 

   ZENDER 

   START/STOP 

   DAGEN 

   NAAM 

11 KLOK TONEN 

12 INSTELLEN 

 A.MEM 

  A.MEM BEWERKEN 

  FORM. GEH.KAART 

  KOPIEERBEVEILIG. 

 RADIO 

  AUT. AFSTEMMING 

  AUT. AFSTEMMING DAB 

  ZENDERS INDELEN 

  ZENDER TOEVOEGEN 

  ZENDER BEWERKEN 

  DAB-ANTENNE AFST. 

  DAB DRC 

 CD 

  CD NAAM GEVEN 

  CD BEWERKEN 

 TIMER 

  TIMER AAN/UIT 

  PLAY TIMER 

  TIMEROPNAME 

 GELUID 

 OPTIES 

  KLOK INSTELLEN 

  TAAL KIEZEN 

  DISPLAY INSTELLEN 

  MENU-OPTIES 

  CD-AFTELLING 



U kunt maximaal acht 

timerinstellingen opslaan in het 

muzieksysteem. Als u beschikt over 

een SD-kaart (optioneel accessoire), 

kunt u opnamen maken. U kunt op 

elk gewenst moment beschikbare 

bronnen of zenders opnemen. 

Het menu TIMEROPNAME is alleen 

beschikbaar in het hoofdmenu als u 

het hebt toegevoegd aan het menu 

MENU-OPTIES onder OPTIES. 

U kunt timers duidelijk herkenbare 

namen geven en elke timer apart  

in- en uitschakelen.

U kunt de timers op elk gewenst 

moment wijzigen. 

Nieuwe functies en kenmerken

Items in het menu TIMEROPNAME …
AAN/UIT … Hiermee kunt u elk van uw 

geprogrammeerde timeropnamen in- of 

uitschakelen. 

BRON … Hiermee kunt u een radiobron 

selecteren voor uw geprogrammeerde 

timeropname. Als u radio als bron selecteert, 

moet u ook een zendernummer selecteren. 

START/STOP … Hiermee kunt u de begin- en 

eindtijden van de timeropname invoeren. 

DAGEN … Hiermee kunt u selecteren op welke 

specifieke dagen van de week deze 

timeropname moet worden ingeschakeld. 

Gebruik de pijltjestoetsen om door de dagen te 

bladeren. Draai het wiel linksom om de selectie 

van een dag ongedaan te maken, druk op het 

wiel om een dag te selecteren en naar de 

volgende dag te gaan. 

NAAM … Hiermee kunt u uw timeropnamen 

makkelijk herkenbare namen geven. 

3

TIMEROPNAME ... 

1 TIMER 1 

 1 AAN/UIT 

 2 BRON (ZENDER)

 3 START/STOP 

 4 DAGEN 

 5 NAAM 

 … 

8 TIMER 8 



U kunt een cd laten 'aftellen' vooraleer 

hij begint af te spelen en u kunt 

ervoor kiezen om alleen uw favoriete 

tracks weer te geven. U kunt ook 

geselecteerde tracks naar uw  

SD-kaart kopiëren. 

>> Nieuwe functies en kenmerken  

Vertraging van cd-weergave
CD-AFTELLING … U kunt dit menu gebruiken om 

de cd in uw productopstelling te laten 'aftellen'. 

Dit zorgt ervoor dat de televisie voldoende tijd 

heeft om de luidsprekers in te schakelen voor 

de muziek start. De aftelling wordt ingesteld in 

seconden. U kunt dit doen met behulp van het 

wiel . 

Afspelen van favoriete cd-tracks 
CD BEWERKEN … Gebruik dit menu om tracks 

die u niet wilt afspelen uit te sluiten. 

Om de bewerkte cd af te spelen, selecteert u CD 

BEWERKEN AAN in het hoofdmenu. Het menu CD 

BEWERKEN AAN/UIT is alleen beschikbaar als u 

het hebt toegevoegd aan het menu MENU-OPTIES 

onder OPTIES. 

4

… OPTIES 

1 KLOK INSTELLEN 

2 TAAL KIEZEN

3 DISPLAY INSTELLEN

4 MENU-OPTIES

5 CD-AFTELLING

… CD 

1 CD NAAM GEVEN 

2 CD BEWERKEN 

Houd  of  ingedrukt om snel vooruit of 

achteruit te spoelen in de huidige A.MEM-track. 

Druk op GO om de weergave te hervatten. 

Wanneer CD is geselecteerd als bron, hoeft u 

slechts kort op  of  te drukken. 



Een track uitsluiten … 
> Druk op GO om een track uit te sluiten. Hierna 

zal de cursor naar de volgende track 

verspringen. 

> Druk op  om vooruit door de tracks te 

bladeren zonder een selectie te maken. 

> Druk op  om achteruit door de tracks te 

bladeren zonder een selectie te maken. 

> Druk op GO om een track toe te voegen die u 

eerder hebt uitgesloten. 

> Druk op STORE om de wijzigingen te 

aanvaarden, of …  

> … druk op EXIT om dit menu af te sluiten 

zonder de selectie op te slaan. 

Geselecteerde tracks kopiëren naar uw SD-kaart 
U kunt selecteren welke tracks u wilt kopiëren 

naar uw SD-kaart. Druk terwijl u een cd afspeelt 

tweemaal op RECORD. De tekst ‘alle tracks 

kopiëren’ zal verschijnen en u kunt kiezen tussen 

‘ja’ en ‘nee’. Kies ‘nee’ om alleen uw favoriete 

tracks te selecteren en druk op GO om een track 

toe te voegen of uit te sluiten. 

Druk op STORE om uw opname te starten of op 

EXIT om uw opname te annuleren en het menu af 

te sluiten. 

De volgende keer dat u uw muzieksysteem 

inschakelt, wordt de weergave voortgezet vanaf 

dezelfde track en tijdpositie tenzij de geheugenkaart 

is verwijderd. 



Technische gegevens, functies en het gebruik 

van deze functies kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.

3500333   0906 


	Menusysteem
	Nieuwe functies en kenmerken
	Items in het menu TIMEROPNAME …
	Vertraging van cd-weergave
	Afspelen van favoriete cd-tracks
	Een track uitsluiten …
	Geselecteerde tracks kopiëren naar uw SD-kaart




