
BeoSound 4 
Priedas 



Meniu sistema 

Šiame priede aprašomos BeoSound 4 

vadovo pataisos. Atnaujinus programinę 

įrangą jūsų muzikos sistema papildyta 

naujomis funkcijomis. 

Meniu sistema, palyginti su pateikta 

vadove, pasikeitė. 

Ši meniu sistemos apžvalga pakeičia vadove pateiktą apžvalgą.  
Naujos priemonės ir funkcijos paryškintos ir paaiškintos tolesniuose puslapiuose. 

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 



Muzikos sistema gali įsiminti iki 8 

laikmačių. Jei turite SD kortelę 

(papildomas priedas), galite kurti 

įrašus. Prieinamus šaltinius ar 

programas galite įrašyti bet kuriuo 

pasirinktu metu. 

Meniu TIMER RECORDING 

pagrindiniame meniu pasiekiamas tik 

tuomet, jei jį pridėjote OPTIONS 

esančiame MENU OPTIONS. 

Galite pavadinti savo laikmačius,  

kad lengvai atpažintumėte, ir atskirai 

įjungti arba išjungti kiekvieną iš jų.

Galite bet kada pakeisti savo laikmačius. 

Naujos priemonės ir funkcijos

Kas rodoma meniu TIMER RECORDING …
ON/OFF… Aktyvinkite arba išjunkite kiekvieną 

užprogramuotą įrašymą pagal laikmatį. 
SOURCE… Pasirinkite užprogramuoto įrašymo 

pagal laikmatį radijo šaltinį. Jei kaip šaltinį 
pasirinksite radiją, taip pat pasirinkite ir 
programos numerį. 

START/STOP… Įveskite įrašymo pagal laikmatį 
paleidimo ir sustabdymo laiką. 

DAYS… Pasirinkite tam tikras savaitės dienas, kada 
įrašymas pagal laikmatį turi būti suaktyvintas; iš 
vienos dienos į kitą galite pereiti naudodami 
rodyklių mygtukus. Norėdami atžymėti dieną, 
pasukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę,  
o norėdami pasirinkti dieną, paspauskite ratuką 
ir pereikite prie kitos dienos. 

NAME… Pavadinkite skirtingus įrašymus pagal 
laikmatį, kad galėtumėte juos atpažinti. 

3

TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Galite nustatyti, kiek laiko bus 

uždelstas kompaktinio disko grojimas, 

arba pasirinkti groti tik mėgstamus 

garso takelius. Taip pat galite pasirinktus 

takelius nukopijuoti į SD kortelę. 

>> Naujos priemonės ir funkcijos  

Kompaktinio disko grojimo uždelsimas
CD DELAY… Naudokite šį meniu norėdami 

uždelsti kompaktinio disko grojimą. Taip 
užtikrinsite, kad jūsų TV užteks laiko įjungti 
garsiakalbius prieš pradedant groti muziką. 
Uždelsimas nustatomas sekundėmis. Naudokite 
ratuką , kad nustatytumėte uždelsimą. 

Mėgstamų kompaktinio disko takelių grojimas 
EDIT CD… Naudokite šį meniu norėdami nustatyti, 
kurių kompaktinio disko takelių nenorite paleisti. 

Norėdami klausytis redaguoto kompaktinio disko, 
pagrindiniame meniu pasirinkite EDIT CD ON. 
Meniu EDIT CD ON/OFF pasiekiamas tik jį prieš tai 
pridėjus OPTIONS esančiame MENU 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 

Ilgai palaikius nuspaudus  arba  pradedamas 
dabartinio A.MEM takelio sukimas į priekį arba 
atgal. Paspauskite GO, jei norite klausytis toliau. 
Jei kaip šaltinis pasirenkamas kompaktinis diksas, 
reikia tik trumpai nuspausti  arba . 



Jei nenorite įtraukti takelio... 
> Paspauskite GO, kad neįtrauktumėte takelio. 

Žymeklis bus perkeltas prie paskesnio takelio. 
> Paspauskite  , jei norite pereiti pirmyn nuo 

vieno takelio prie kito jų nepasirinkdami. 
> Paspauskite , jei norite pereiti atgal nuo vieno 

takelio prie kito jų nepasirinkdami. 
> Paspauskite GO, jei norite įtraukti takelį, kurio 

neįtraukėte anksčiau. 
> Paspauskite STORE, jei norite priimti keitimus, 

arba… 
> … paspauskite EXIT, jei norite uždaryti meniu 

neišsaugoję pasirinkimo. 

Pasirinktų takelių kopijavimas į SD kortelę 
Galite pasirinkti, kuriuos takelius norite nukopijuoti 
į SD kortelę. Grodami kompaktinį diską, dukart 
paspauskite RECORD. Rodomas tekstas „copy all 
tracks“ ir jūs turite pasirinkti „yes“ arba „no“. Jei 
norite pasirinkti tik mėgstamus takelius, pasirinkite 

„no“ ir paspauskite GO, kad įtrauktumėte arba 
pašalintumėte takelį. 
Paspauskite STORE, jei norite pradėti įrašymą, 
arba EXIT, jei norite atšaukti įrašymą ir išeiti iš 
meniu. 

Kitą kartą įjungus muzikos sistemą, jei atminties 
kortelė nebuvo išstumta, grojama toliau nuo to 
paties takelio ir laiko atkarpos. 



Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos 
gali būti keičiami be įspėjimo.

3500387   0906 
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