
BeoSound 4 
Dodatek 



Sistem menijev 

Ta dodatek vsebuje popravke Priročnika 

za uporabnike naprave BeoSound 4. 

Zaradi novega programa ima vaš 

glasbeni sistem nove lastnosti. 

Sistem menijev je v primerjavi 

s sistemom menijev v Priročniku 

spremenjen. 

Ta pregled sistema menijev nadomešča pregled, prikazan v Priročniku. Nove lastnosti in funkcije so 
označene zgoraj, pojasnjene pa so na naslednjih straneh. 

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 



Glasbeni sistem si zapomni do 

8 časovnikov. V kolikor imate 

pomnilniško kartico SD (dodatna 

oprema), lahko tudi snemate. Snemanje 

razpoložljivih virov ali programov 

lahko nastavite za kateri koli čas. 

Meni TIMER RECORDING je v glavnem 

meniju na voljo samo, če ste ga dodali 

v meniju MENU OPTIONS, in sicer v 

možnosti OPTIONS. 

Za lažje prepoznavanje lahko časovnike 

poimenujete in jih vklopite ali izklopite 

posamezno.

Časovnike lahko kadar koli spreminjate. 

Nove lastnosti in funkcije

Možnosti menija TIMER RECORDING …
ON/OFF … Vklopite in izklopite posamezna 

časovno programirana snemanja. 
SOURCE … Za časovno programirano snemanje 

izberite radio–vir. Če za vir izberete radio, 
izberite tudi številko programa. 

START/STOP … Vnesite začetni in končni čas 
časovno programiranega snemanja. 

DAYS … Določite dneve tedna za vklop časovno 
programiranega snemanja — po dnevih se 
premikate s puščicami. Za preklic izbire dneva 
kolesce obrnite v levo; za izbiro dneva in pomik 
na naslednji dan kolesce pritisnite. 

NAME … Za lažje prepoznavanje svojih časovno 
programiranih snemanj slednja poimenujte. 

3

TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Nastavite lahko zakasnitev predvajanja 

CD–plošče, izberete pa lahko tudi 

predvajanje samo vaših priljubljenih 

skladb. Izbrane skladbe lahko tudi 

kopirate na kartico SD. 

>> Nove lastnosti in funkcije  

Zakasnitev predvajanja CD–plošče
CD DELAY … Ta meni uporabite za zakasnitev 

predvajanja CD–plošče v nastavitvah izdelka. 
Tako bo imel vaš televizor dovolj časa za vklop 
zvočnikov pred začetkom glasbe. Zakasnitev se 
nastavi v sekundah. Za nastavitev zakasnitve 
uporabite kolesce  . 

Predvajanje priljubljenih skladb s CD–plošče 
EDIT CD ... Ta meni uporabite za izločitev skladb 
na CD–plošči, ki jih ne želite predvajati. 

Za predvajanje urejene CD–plošče v glavnem meniju 
izberite možnost EDIT CD ON. Meni EDIT CD ON/
OFF je na voljo samo, če ste ga dodali v meniju 
MENU OPTIONS, in sicer v možnosti 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 

Dolg pritisk gumba  ali  začne previjanje trenutne 
skladbe A.MEM naprej ali nazaj. Pritisnite gumb 
GO za nadaljevanje predvajanja. Če je kot vir izbran 
CD, je potreben samo kratek pritisk gumba  ali  .



Za izločitev skladbe ... 
> Pritisnite gumb GO za izločitev skladbe. S tem 

se bo kazalec pomaknil na naslednjo skladbo. 
> Pritisnite gumb  za pomikanje na naslednje 

skladbe brez izbora. 
> Pritisnite gumb  za pomikanje na prejšnje 

skladbe brez izbora. 
> Pritisnite gumb GO za vključitev skladbe, ki ste 

jo pred tem izločili. 
> Pritisnite gumb STORE in sprejmite spremembe 

ali ... 
> ... pritisnite gumb EXIT za izhod iz menija brez 

shranjevanja izbora. 

Izbrane skladbe kopirajte na kartico SD. 
Lahko izberete skladbe, ki jih želite kopirati na 
svojo kartico SD. Med predvajanjem CD–plošče 
dvakrat pritisnite gumb RECORD . Prikaže se 
besedilo ‘copy all tracks’, pri čemer imate na voljo 
možnosti ‘yes’ in ‘no’. Za izbiro samo svojih 
priljubljenih skladb izberite možnost ‘no’ in 
pritisnite gumb GO za vključitev ali izločitev skladbe. 
Pritisnite gumb STORE za začetek snemanja ali 
gumb EXIT za preklic snemanja in izhod iz menija. 

Predvajanje se pri naslednjem vklopu glasbenega 
sistema nadaljuje od iste skladbe in časovnega 
položaja, razen v kolikor je bila pomnilniška 
kartica izvržena. 



Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih 
podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in 
njihovi uporabi brez vnaprejšnjega obvestila.

3500386   0906 
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