
BeoSound 4 
Tillägg 



Menysystem 

Det här tillägget innehåller 

korrigeringar till handboken för 

BeoSound 4. Eftersom det finns ny 

programvara har musikanläggningen 

fått nya funktioner. 

Menysystemet har ändrats och 

motsvarar inte det som används i den 

ursprungliga handboken. 

Den här menyöversikten ersätter den översikt som finns i den ursprungliga handboken.  

De nya funktionerna och inställningarna är markerade ovan och beskrivs på de efterföljande sidorna i 

det här tillägget. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM PÅ/AV 

5 REPEAT PÅ/AV 

6 REDIGERA CD PÅ/AV 

7 TIMER PÅ/AV 

8 REDIGERA A.MEM 

 SORTERA INNEHÅLL 

 BYT NAMN PÅ MAPP 

9 SPELTIMER 

 1–8 TIMER 

   PÅ/AV 

   KÄLLA 

   KANAL 

   START/STOPP 

   DAGAR 

   NAMN 

10 TIMERINSPELNING 

 1–8 TIMER 

   PÅ/AV 

   KÄLLA 

   KANAL 

   START/STOPP 

   DAGAR 

   NAMN 

11 VISA KLOCKA 

12 INSTÄLLNING 

 A.MEM 

  REDIGERA A.MEM 

  FORM. MINNESKORT 

  KOP. SKYDDAD 

 RADIO 

  AUT. SÖKNING 

  AUT. SÖKNING (DAB) 

  SORTERA KANALER 

  LÄGG TILL KANAL 

  REDIGERA KANAL 

  JUSTERA DAB-ANTENN 

  DAB DRC 

 CD 

  NAMNGE CD 

  REDIGERA CD 

 TIMER 

  TIMER PÅ/AV 

  SPELTIMER 

  TIMERINSPELNING 

 LJUD 

 ALTERNATIV 

  STÄLLA KLOCKAN 

  VÄLJA SPRÅK 

  DISPLAYALTERNATIV 

  MENYALTERNATIV 

  CD-FÖRDRÖJNING 



Musikanläggningen kan komma ihåg 

upp till 8 timerinställningar. Om du 

har ett SD-kort (tillbehör) kan du spela 

in. Du kan spela in tillgängliga källor 

eller kanaler på tider som du anger. 

Menyn TIMERINSPELNING är bara 

tillgänglig i huvudmenyn om du har 

lagt till den i MENYALTERNATIV 

under ALTERNATIV. 

Du kan namnge timerinställningarna 

så att du lätt känner igen dem samt 

aktivera respektive avaktivera de enskilda 

inställningarna.

Du kan när som helst ändra 

timerinställningarna. 

Nya funktioner och inställningar

Vad finns i menyn TIMERINSPELNING …
PÅ/AV … Aktivera eller avaktivera programmerade 

timerinspelningar. 

KÄLLA … Välj en radiokälla för en programmerad 

timerinspelning. Om du väljer radio som källa 

måste du också ange ett kanalnummer. 

START/STOPP … Ange start- och stopptider för 

timerinspelningen. 

DAGAR … Välj vilka veckodagar denna 

timerinspelning ska aktiveras för. Du förflyttar 

dig mellan dagarna med hjälp av pilknapparna. 

Vrid hjulet motsols för att avmarkera en dag och 

tryck på hjulet för att välja en dag och gå vidare 

till nästa. 

NAMN … Namnge de olika timerinspelningarna 

så att du lätt känner igen dem. 
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TIMERINSPELNING … 

1 TIMER 1 

 1 PÅ/AV 

 2 KÄLLA (KANAL)

 3 START/STOPP 

 4 DAGAR 

 5 NAMN 

 … 

8 TIMER 8 



Du kan ange att fördröjd start ska 

användas för CD-uppspelning eller att 

bara dina favoritlåtar ska spelas upp. 

Du kan också kopiera valda spår till 

ett SD-kort. 

>> Nya funktioner och inställningar  

Fördröjd start för CD-uppspelning
CD-FÖRDRÖJNING … Använd den här menyn 

om du vill fördröja starten för CD-uppspelning i 

systemet. På så sätt kan du säkerställa att TV:ns 

högtalare är på innan musikuppspelningen startar. 

Fördröjningen anges i sekunder. Använd hjulet 

 för att ange fördröjningen. 

Uppspelning av favoritspår på CD 
REDIGERA CD … Använd den här menyn för att 

ange CD-spår som inte ska spelas upp. 

För uppspelning av den redigerade CD-skivan väljer 

du REDIGERA CD PÅ i huvudmenyn. Alternativet 

REDIGERA CD PÅ/AV är bara tillgängligt om du har 

lagt till det i menyn MENYALTERNATIV under 

ALTERNATIV. 
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… ALTERNATIV 

1 STÄLLA KLOCKAN 

2 VÄLJA SPRÅK

3 DISPLAYALTERNATIV

4 MENYALTERNATIV

5 CD-FÖRDRÖJNING

… CD 

1 NAMNGE CD 

2 REDIGERA CD 

Om du trycker länge på  eller  snabbspolas det 

aktuella A.MEM-spåret framåt eller bakåt. Tryck 

på GO för att fortsätta uppspelningen. Om CD har 

valts som källa räcker det att trycka en gång på  

 eller . 



Utesluta ett spår … 
> Tryck på GO för att utesluta ett spår. Markören 

flyttas till nästa spår. 

> Tryck på  för att stega framåt bland spåren 

utan att välja något. 

> Tryck på  för att stega bakåt bland spåren 

utan att välja något. 

> Tryck på GO för att inkludera ett spår som du 

tidigare har uteslutit. 

> Tryck på STORE för att bekräfta ändringarna, 

eller … 

> … tryck på EXIT för att lämna menyn utan att 

spara inställningarna. 

Kopiera valda spår till ett SD-kort 
Du kan välja spår som ska kopieras till SD-kortet. 

Tryck på RECORD två gånger medan en CD-skiva 

spelas upp. Texten KOPIERA ALLA SPÅR visas och 

då väljer du JA eller NEJ. Om du bara vill välja dina 

favoritspår väljer du NEJ och trycker på GO för att 

inkludera eller utesluta ett spår. 

Tryck på STORE för att starta inspelningen eller 

tryck på EXIT om du vill avbryta inspelningen och 

stänga menyn. 

Uppspelningen fortsätter från samma spår och 

tidpunkt när du startar musikanläggningen nästa 

gång, förutsatt att inte minneskortet matats ut. 



Med förbehåll för ändringar av tekniska 

specifikationer, funktioner och deras 

användning.

3500315   0906 
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