
BeoSound 4 
Kiegészítés 



Menürendszer 

Ez a kiegészítés a BeoSound 4 

úmutatóra vonatkozó módosításokat 

tartalmazza. Az új szoftvernek 

köszönhetően, a zenei rendszer  

új szolgáltatásokkal bővült. 

A menürendszer az ön útmutatójához 

képest módosult. 

Használja ezt a menürendszer összefoglalót az ön útmutatójában közölt összefoglaló helyett.  
Az új szolgáltatásokat és funkciókat a fenti listában kiemeltük, és a következő oldalakon ismertetjük. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM ON/OFF 

5 REPEAT ON/OFF 

6 EDIT CD ON/OFF 

7 TIMER ON/OFF 

8 EDIT A.MEM 

 ARRANGE CONTENT 

 RENAME FOLDER 

9 PLAY TIMER 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   PROGRAM 

   START/STOP 

   DAYS 

   NAME 

10 TIMER RECORDING 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   PROGRAM 

   START/STOP 

   DAYS 

   NAME 

11 SHOW CLOCK 

12 SETUP 

 A.MEM  

  EDIT A.MEM 

  FORMAT MEMORY CARD 

  COPY PROTECTION 

 RADIO 

  AUTO TUNING 

  DAB ONLY AUTO TUNING 

  ARRANGE PROGRAM 

  ADD PROGRAM 

  EDIT PROGRAM 

  DAB AERIAL ADJUSTMENT 

  DAB DRC 

 CD 

  NAME CD 

  EDIT CD 

 TIMER 

  TIMER ON/OFF 

  PLAY TIMER 

  TIMER RECORDING 

 SOUND 

 OPTIONS 

  SET CLOCK 

  SELECT LANGUAGE 

  DISPLAY SETUP 

  MENU OPTIONS 

  CD DELAY 



A zenei rendszer 8 időzítést (Timer) 

képes megjegyezni. Ha rendelkezik 

SD kártyával (külön rendelhető 

tartozék), akkor készíthet felvételeket. 

A rendelkezésre álló jelforrásokról 

vagy műsorokról tetszés szerinti 

időpontban készíthet felvételt. 

A TIMER RECORDING menüt csak 

akkor használhatja a főmenüben,  

ha felvette azt a MENU OPTIONS 

menübe az OPTIONS alatt. 

A könnyű felismerhetőség kedvéért az 
időzítések elnevezhetők. Az időzítéseket 

egyenként lehet ki- vagy bekapcsolni.

Az időzítések bármikor módosíthatók. 

Új szolgáltatások és funkciók

A TIMER RECORDING menü tartalma …
ON/OFF … Aktiválja vagy kikapcsolja az egyes 

beprogramozott időzített felvételkészítéseket. 
SOURCE … Kiválaszt egy rádióforrást a 

beprogramozott időzített felvételkészítéshez.  
Ha a rádiót választja jelforrásként, akkor válasszon 
ki egy csatornaszámot is. 

START/STOP … Az időzített felvételkészítés be- 
és kikapcsolási időpontjainak beállítása. 

DAYS … Válassza ki, hogy a hét mely napjain 
legyen ez az időzített felvételkészítés aktív – a 
napok között a nyíl jelzésű gombokkal mozoghat. 
Ha meg akarja szüntetni egy nap kiválasztását, 
akkor forgassa a tárcsát az óramutató járásával 
ellentétes irányban. Nyomja meg a tárcsát egy 
nap kiválasztásához, vagy a következő napra 
történő átlépéshez. 

NAME … Nevezze el az időzített felvételkészítéseket 
a könnyebb felismerés kedvéért. 
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TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Beállíthatja a CD lejátszás 

megkezdésének késleltetését, és azt, 

hogy csak a kedvenc számok legyenek 

lejátszva. Kiválasztott zeneszámokat 

SD kártyájára is átmásolhat. 

>> Új szolgáltatások és funkciók  

A CD lejátszás késleltetése
CD DELAY … Használja ezt a menüt a CD 

lejátszás késleltetésére a készülék beállításánál. 
Ez gondoskodik arról, hogy a TV-nek maradjon 
elegendő ideje a hangszórók bekapcsolására a 
zene megkezdése előtt. A késleltetés beállítása 
másodperc alapú. Használja a vezérlőtárcsát  
a késleltetés beállítására. 

Kedvenc CD számok lejátszása 
EDIT CD … Ezt a menüt használja azoknak a 
zeneszámoknak a kizárására a CD-ről, amelyeket 
nem kíván lejátszani. 

A szerkesztett CD lejátszásához válassza az EDIT 
CD ON funkciót a főmenüben. Az EDIT CD ON/
OFF menü csak akkor használható, ha felvette azt 
a MENU OPTIONS menübe az OPTIONS alatt. 
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… OPTIONS 

1 SET CLOCK 

2 SELECT LANGUAGE

3 DISPLAY SETUP

4 MENU OPTIONS

5 CD DELAY

… CD 

1 NAME CD 

2 EDIT CD 

Ha hosszan megnyomva tartja a  vagy a  
gombot, akkor elindul az aktuális A.MEM 
zeneszám gyors előre- vagy hátratekercselése.  
A GO megnyomásával folytathatja a lejátszást.  
Ha jelforrásként CD van kiválasztva, a  vagy a  
gomb rövid idejű lenyomása is elegendő. 



Egy zeneszám kizárása... 

> Nyomja meg a GO gombot egy zeneszám 
kizárásához. Ennek hatására a kurzor is átkerül 
a következő zeneszámra. 

> Nyomja meg a  gombot, ha úgy kíván 
továbblépni, hogy nem választ ki zeneszámot. 

> Nyomja meg a  gombot, ha úgy kíván 
visszalépni, hogy nem választ ki zeneszámot. 

> Nyomja meg a GO gombot, ha egy olyan 
zeneszámot kíván bevonni, amelyet korábban 
kizárt. 

> Nyomja meg a STORE gombot a módosítások 
jóváhagyásához, vagy… 

> … az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a 
menüből a választás mentése nélkül. 

Kiválasztott zeneszámok átmásolása az SD 
kártyára 
Kiválaszthatja, hogy melyik zeneszámok legyenek 
átmásolva az SD kártyára. Egy CD lejátszása közben, 
nyomja meg a RECORD gombot kétszer. Láthatóvá 
válik a ‘copy all tracks’ üzenet, és választhat ‘yes’ és 
‘no’ között. Ha csak kedvenc zeneszámait szeretné 
kiválasztani, jelölje ki a ‘no’-t és nyomja meg a GO 
gombot egy zeneszám felvételéhez, vagy kizárásához. 
Nyomja meg a STORE gombot a felvételkészítés 
elindításához, vagy az EXIT gombot a felvétel 
megszüntetéséhez és a menüből való kilépéshez. 

A lejátszás ugyanattól a zeneszámtól és időponttól 
folytatódik a zenei rendszer következő alkalommal 
történő bekapcsolásakor, ha a memóriakártyát 
közben nem emelték ki. 



A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a 
kezelés módosításának joga fenntartva.

3500379   0906 
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