
BeoSound 4 
Suplemento 



Sistema de menus 

Este suplemento contém correcções 

ao seu Livro de consulta BeoSound 4. 

Devido ao novo software, o seu 

sistema de música foi equipado com 

novas funções. 

O sistema de menus foi alterado 

relativamente ao que é mencionado 

no seu Livro de consulta. 

Esta vista geral do sistema de menus substitui a vista geral ilustrada no seu Livro de consulta.  

As novas características e funções estão realçadas acima e explicadas nas páginas seguintes. 

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 



O sistema de música tem capacidade 

para 8 Temporizadores. Se possuir 

um cartão SD (acessório opcional), 

pode efectuar gravações. Pode gravar 

fontes ou programas disponíveis em 

qualquer altura que indicar. 

O menu TIMER RECORDING está 

disponível no menu principal apenas 

se o tiver adicionar no MENU 

OPTIONS em OPTIONS. Pode dar 

nomes aos Temporizadores para os 

reconhecer mais facilmente e ligar ou 

desligar cada um dos Temporizadores 

individualmente.

Pode mudar os Temporizadores em 

qualquer altura. 

Novas características e funções

O que pode encontrar no menu TIMER 
RECORDING …
ON/OFF … Activa ou desactiva cada uma das 

suas gravações temporizadas. 

SOURCE … Selecciona uma fonte de rádio para a 

sua gravação temporizada programada. Se 

seleccionar o rádio como a fonte, seleccione 

também um número de estação. 

START/STOP … Introduza as horas de início e fim 

das suas gravações temporizadas. 

DAYS … Seleccione em que dias específicos da 

semana esta gravação temporizada deve ser 

activada – desloque-se entre os dias através dos 

botões de setas. Gire a roda no sentido 

contrário ao dos ponteiros do relógio para 

anular a selecção de um dia, prima a roda para 

seleccionar um dia e passar para o próximo dia. 

NAME … Atribua um nome às várias gravações 

temporizadas para mais facilmente as 

reconhecer. 

3

TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1  

 1 ON/OFF  

 2 SOURCE (PROGRAM) 

 3 START/STOP  

 4 DAYS  

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Pode definir um atraso para iniciar a 

reprodução do CD e pode escolher 

reproduzir apenas as suas faixas 

favoritas. Pode também copiar faixas 

específicas para o seu cartão SD. 

>> Novas características e funções  

Atraso na reprodução do CD
CD DELAY … Utilize este menu para atrasar a 

reprodução do CD na configuração do seu 

produto. Isto irá garantir que o seu televisor tem 

tempo suficiente para ligar as colunas antes de 

a música começar. O atraso é configurado em 

segundos. Utilize a roda  para definir o atraso. 

Reprodução das faixas favoritas do CD 
EDIT CD … Utilize este menu para excluir as faixas 

de um CD que não pretende reproduzir. 

Para reproduzir o CD editado, seleccione EDIT CD 

ON no menu principal. O menu EDIT CD ON/OFF 

só está disponível se o tiver adicionado no menu 

MENU OPTIONS em 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 

Prima longamente  ou  para dar início ao 

avanço ou retrocesso rápido da actual faixa 

A.MEM. Prima GO para retomar a reprodução.  

Se tiver seleccionado CD como fonte, basta premir 

brevemente  ou . 



Para excluir uma faixa… 
> Prima GO para excluir uma faixa. Isto também 

fará com que o cursor passe para a próxima faixa. 

> Prima  para avançar nas faixas sem efectuar 

uma selecção. 

> Prima  para retroceder nas faixas sem efectuar 

uma selecção. 

> Prima GO para incluir uma faixa que excluiu 

anteriormente. 

> Prima STORE para aceitar as alterações ou… 

> … prima EXIT para sair do menu sem guardar a 

selecção. 

Copiar faixas seleccionadas para o seu cartão SD 
Pode seleccionar as faixas que pretende copiar 

para o seu cartão SD. Durante a reprodução de 

um CD, prima RECORD duas vezes. Surge o texto 

"copy all tracks" e deve escolher entre "yes" e 

"no". Para seleccionar apenas as suas faixas 

favoritas seleccione "no" e prima GO para incluir 

ou excluir uma faixa. 

Prima STORE para iniciar a gravação ou EXIT para 

cancelar a sua gravação e sair do menu. 

A reprodução continua a partir da mesma faixa e 

minuto da próxima vez que ligar o seu sistema de 

música, excepto se o cartão de memória tiver sido 

ejectado. 



As especificações técnicas, as funcionalidades 

e a respectiva utilização estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio.
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