
BeoSound 4 
Papildinājums 



Izvēļņu sistēma 

Šajā papildinājumā ir iekļauti 

BeoSound 4 rokasgrāmatas labojumi. 

Tā kā ir pieejama jauna programmatūra, 

mūzikas sistēma ir papildināta ar 

jaunām funkcijām. 

Rokasgrāmatā minētā izvēļņu sistēma 

ir mainījusies. 

Šis izvēļņu sistēmas apskats aizstāj rokasgrāmatā esošo apskatu.  
Augstāk redzamās iezīmētās jaunās funkcijas ir izskaidrotas nākamajās lappusēs. 

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 



Mūzikas sistēmā var ieprogrammēt 

8 taimera iestatījumus. Ja jums ir SD 

karte (izvēles piederums), varat veikt 

ierakstus. Jebkurā norādītajā laikā var 

veikt ierakstīšanu no pieejamiem 

avotiem vai ierakstīt pārraides. 

Izvēlne TIMER RECORDING ir 

pieejama galvenajā izvēlnē tikai tad, 

ja esat to pievienojis izvēlnes MENU 

OPTIONS sadaļā OPTIONS. 

Varat piešķirt taimera iestatījumiem 

nosaukumus, lai tos varētu vieglāk 

atpazīt un ieslēgt vai izslēgt katru 

taimera iestatījumu atsevišķi.

Taimera iestatījumus var mainīt 

jebkurā laikā. 

Jaunās funkcijas

Izvēlnes TIMER RECORDING elementi …
ON/OFF… Katras ieprogrammētās ierakstīšanas 

reizes, izmantojot taimeri, aktivizēšana vai 
deaktivizēšana. 

SOURCE… Radiouztvērēja avota izvēle 
ieprogrammētajai ierakstīšanai, izmantojot 
taimeri. Ja kā avotu izvēlaties radiouztvērēju, 
izvēlieties arī radiostacijas numuru. 

START/STOP… Ieslēgšanas un apturēšanas laika 
ievadīšana ierakstīšanai, izmantojot taimeri. 

DAYS… To nedēļas dienu izvēle, kurās jābūt 
aktivizētai ierakstīšanai, izmantojot taimeri,  
pa dienām var pārvietoties, izmantojot bultiņu 
pogas. Pagrieziet ripu pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam, lai atceltu dienas izvēli, un 
nospiediet ripu, lai izvēlētos dienu un pārvietotos 
uz nākamo dienu. 

NAME… Nosaukuma piešķiršana katrai ierakstīšanas 
reizei, izmantojot taimeri, lai to varētu viegli atpazīt. 

3

TIMER RECORDING... 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Var iestatīt, ka kompaktdiska 

atskaņošana tiek aizkavēta, kā arī var 

izvēlēties atskaņot tikai savus 

iecienītākos ierakstus. Izvēlētos 

ierakstus var arī kopēt SD kartē. 

>> Jaunās funkcijas  

Kompaktdiska atskaņošanas aizkave
CD DELAY… Izmantojiet šo izvēlni, lai izstrādājuma 

iestatījumos aizkavētu kompaktdiska atskaņošanu. 
Šādi tiks nodrošināts, ka pirms mūzikas 
atskaņošanas televizoram ir pietiekami daudz 
laika skaļruņu ieslēgšanai. Aizkave tiek iestatīta 
sekundēs. Lai iestatītu aizkavi, izmantojiet ripu . 

Iecienītāko kompaktdiska ierakstu atskaņošana 
EDIT CD…  Izmantojiet šo izvēlni, lai izslēgtu tos 
kompaktdiska ierakstus, ko nevēlaties atskaņot. 

Lai atskaņotu rediģēto kompaktdisku, galvenajā 
izvēlnē izvēlieties EDIT CD ON. Izvēlne EDIT CD 
ON/OFF ir pieejama tikai tad, ja tā ir pievienota 
izvēlnes MENU OPTIONS sadaļā OPTIONS. 

4

… OPTIONS 

1 SET CLOCK 

2 SELECT LANGUAGE

3 DISPLAY SETUP

4 MENU OPTIONS

5 CD DELAY

… CD 

1 NAME CD 

2 EDIT CD 

Ilgi turot nospiestu pogu  vai , tiek sākta 
pašreizējā A.MEM ieraksta ātrā tīšana atpakaļ vai 
uz priekšu. Nospiediet GO, lai sāktu atskaņošanu. 
Ja kā avots ir izvēlēts kompaktdisks, poga  vai  
jānospiež tikai uz īsu brīdi. 



Lai izslēgtu ierakstu... 
> Nospiediet GO, lai ierakstu izslēgtu. Pēc šīs 

darbības kursors tiks pārvietots uz nākamo 
ierakstu. 

> Nospiediet , lai pārvietotos uz priekšu pa 
ierakstiem, neveicot izvēli. 

> Nospiediet , lai pārvietotos atpakaļ pa 
ierakstiem, neveicot izvēli. 

> Nospiediet GO, lai iekļautu iepriekš izslēgtu 
ierakstu. 

> Nospiediet STORE, lai apstiprinātu izmaiņas, 
vai… 

> ...nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu izvēlni,  
to nesaglabājot. 

Izvēlēto ierakstu kopēšana SD kartē 
Var izvēlēties, kurus ierakstus kopēt SD kartē. 
Kompaktdiska atskaņošanas laikā divas reizes 
nospiediet RECORD. Tiek parādīts teksts “copy all 
tracks”, kur jāizvēlas “yes” vai “no”. Lai izvēlētos 
tikai savus iecienītos ierakstus, izvēlieties “no” un 
nospiediet pogu GO, lai ierakstu iekļautu vai izslēgtu. 
Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet STORE vai,  
lai atceltu ierakstīšanu un izietu no izvēlnes, 
nospiediet EXIT. 

Nākamreiz, kad ieslēdzat mūzikas sistēmu, 
atskaņošana tiek turpināta no tā paša ieraksta un 
laika, ja vien nav izņemta atmiņas karte. 



Tehniskās specifikācijas, funkcijas un to 
lietojums var tikt mainīts bez iepriekšēja 
paziņojuma.
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