
BeoSound 4 
Uzupełnienie 



Organizacja menu 

Ten dodatek zawiera poprawki  

do instrukcji obsługi zestawu 

BeoSound 4. Dzięki nowemu 

oprogramowaniu Twój zestaw 

muzyczny oferuje nowe funkcje. 

Układ menu zmienił się w stosunku 

do układu opisanego w instrukcji 

obsługi. 

Niniejszy przegląd układu menu zastępuje przegląd znajdujący się w instrukcji obsługi.  
Nowe opcje i funkcje są zaznaczone powyżej, a opisano je na kolejnych stronach. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM ON/OFF 

5 RANDOM 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 



System muzyczny zapamiętuje 

maksymalnie 8 ustawień 

programatora. Jeżeli dysponujesz 

kartą SD (akcesorium opcjonalne), 

możesz rejestrować nagrania. Możesz 

nagrywać dostępne źródła sygnału 

lub programy w dowolnym, 

określonym przez siebie czasie. 

Menu TIMER RECORDING jest dostępne 

wyłącznie w menu głównym, jeśli 

zostało dodane w menu MENU 

OPTIONS w OPTIONS. 

Ustawionym programatorom można 

nadawać nazwy oraz włączać  

i wyłączać je niezależnie.

W dowolnym momencie można 

zmienić ustawione programatory. 

Nowe opcje i funkcje

Opcje menu TIMER RECORDING …
ON/OFF … Aktywacja/deaktywacja każdego  

z zaprogramowanych nagrań z programatorem. 
SOURCE … Wybierz źródło radiowe dla 

zaprogramowanego nagrania z programatorem. 
Po wybraniu radia jako źródła należy wybrać 
również numer stacji. 

START/STOP … To menu pozwala wprowadzić 
godzinę rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania. 

DAYS … To menu umożliwia wybór określonych 
dni, w których programator będzie uaktywniony. 
Przyciski ze strzałkami umożliwiają poruszanie 
się pomiędzy dniami. Obróć pokrętło przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć 
zaznaczenie dnia, naciśnij pokrętło, aby wybrać 
dzień oraz przejść do następnego dnia. 

NAME … To menu umożliwia nadanie nazwy 
nagraniom z programatorem w celu łatwiejszej 
identyfikacji. 

3

TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Można ustawić opóźnienie, z jakim 

będzie odtwarzana płyta CD, a także 

wybrać, by odtwarzane były tylko 

ulubione utwory. Można również 

skopiować wybrane utwory na  

kartę SD. 

>> Nowe opcje i funkcje  

Opóźnienie rozpoczęcia odtwarzania płyty CD
CD DELAY … Za pomocą tego menu można 

opóźnić rozpoczęcie odtwarzania płyty CD.  
W ten sposób zyskuje się pewność, że telewizor 
zdąży włączyć głośniki przed rozpoczęciem 
odtwarzania muzyki. Opóźnienie ustawiane jest 
w sekundach. Użyj pokrętła , aby ustawić 
opóźnienie. 

Odtwarzanie ulubionych utworów z płyty CD 
EDIT CD … Za pomocą tego menu można wykluczyć 
z płyty CD utwory, których nie chcemy odtwarzać. 

Aby odtworzyć tak ustawioną płytę CD, w menu 
głównym wybierz polecenie EDIT CD ON. Menu 
EDIT CD ON/OFF jest dostępne jedynie po dodaniu 
go w menu MENU OPTIONS w 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 

Długie naciśnięcie przycisku  lub  rozpoczyna 
szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu bieżącego 
utworu A.MEM. Naciśnij przycisk GO, aby wznowić 
odtwarzanie. Jeżeli jako źródło wybrany jest 
odtwarzacz CD, wystarczy krótkie naciśnięcie 
przycisku  lub . 



Aby wykluczyć utwór... 

> Naciśnij GO, aby wykluczyć utwór. Spowoduje 
to również przesunięcie kursora do następnego 
utworu. 

> Naciśnij  , aby przechodzić do przodu między 
utworami bez dokonywania wyboru. 

> Naciśnij , aby przechodzić wstecz między 
utworami bez dokonywania wyboru. 

> Naciśnij GO, aby dodać poprzednio wykluczony 
utwór. 

> Naciśnij STORE, aby zaakceptować zmiany, 
albo… 

> …naciśnij EXIT, aby wyjść z menu bez 
zachowywania dokonanego wyboru. 

Kopiowanie wybranych utworów na  
kartę SD 
Można wybrać utwory, które mają zostać 
skopiowane na kartę SD. W trakcie odtwarzania 
płyty CD naciśnij dwukrotnie RECORD. Pojawi się 
tekst „copy all tracks” (skopiuj wszystkie utwory), 
z możliwością wyboru odpowiedzi „yes” lub „no”. 
Aby wybrać wyłącznie ulubione utwory, wybierz 

„no” i naciśnij GO, aby dodać lub wykluczyć utwór. 
Naciśnij STORE, aby rozpocząć nagrywanie, albo 
EXIT, aby anulować nagrywanie i wyjść z menu. 

Przy następnym włączeniu zestawu muzycznego 
odtwarzanie rozpocznie się od tego samego utworu 
i pozycju, chyba że została wyjęta karta pamięci. 



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
bez powiadomienia danych technicznych 
urządzenia,	sposobu	jego	obsługi	oraz	
dostępnych	w	nim	funkcji.
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