
BeoSound 4 
Vadovas 



ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro ar 
elektros smūgio pavojaus, saugokite šį 
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, 
kad ant šios įrangos nelašėtų ar ji nebūtų 
aptaškyta, taip pat įsitikinkite, kad ant jos 
nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, 
pavyzdžiui, vazų. 

Norėdami išjungti šios įrangos maitinimą, 
ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš 
elektros lizdo. 

Žaibo blykstelėjimo su strėlės smaigaliu 
simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja 
vartotoją, kad prietaiso viduje yra 
neizoliuotų laidų su pavojinga įtampa,  
kuri gali sukelti elektros smūgį. 

Šauktuko simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia 
dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje  
su produktu, yra svarbių naudojimo ir 
priežiūros nurodymų. 

ATSARGIAI: jei norite išvengti 
elektros smūgio pavojaus, nenuimkite 
dangtelio (arba galinės dalies). Viduje 
nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti 
vartotojas. Patikėkite priežiūrą 
techninės priežiūros tarnybos 
specialistams. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Turinys 

Jūsų grotuvo pristatymas, 4 

Meniu sistema, 5

Kaip naudoti grotuvą, 6
Sužinokite, kaip įjungti ir valdyti šaltinius, pvz., 
kompaktinį diską, radiją arba A.MEM, naudojant 
tiesioginio valdymo skydą 

Kaip skaityti meniu simbolius, 8 
Gaukite meniu rodomų simbolių paaiškinimą 

Kaip naudoti meniu, 9 
Sužinokite, kaip judėti po meniu ir kaip atlikti 
nustatymus užpildomame meniu 

Pavadinimo procedūra, 10 
Sužinokite, kaip pavadinti radijo stotis, 
kompaktinius diskus, aplankus ar laikmačius 

Nustatymas pirmą kartą, 11 
Sužinokite apie nustatymo pirmą kartą procedūrą 

Papildomų šaltinių, funkcijų ir meniu 
iškvietimas, 12 
Funkcijos, priemonės ir meniu, kuriuos galima 
aktyvinti naudojant tiesioginio valdymo skydą 

A.MEM ir atminties kortelė, 13 
Sužinokite, kaip įjungti šaltinio A.MEM 

Radijo stočių nustatymas ir redagavimas, 14 
Sužinokite, kaip nustatyti, perkelti, pavadinti ir 
ištrinti radijo stotis 

Garso kompaktinio disko nustatymai, 16 
Sužinokite, kaip aktyvinti specialias kompaktinio 
disko įrašų grojimo funkcijas ir kaip pavadinti 
kompaktinius diskus 

Garso nustatymai, 17
Sužinokite, kaip nustatyti garso stiprumą, žemus ir 
aukštus dažnius, balansą ir garsumą 

Pasirinkčių nustatymai, 18 
Sužinokite, kaip pakeisti pagrindinius grotuvo 
nustatymus 

Automatinis grotuvo įsijungimas ir 
išsijungimas, 19 
Sužinokite, kaip pavadinti ir aktyvinti laikmačius 

Kaip naudoti PIN kodo sistemą, 20 
Sužinokite, kaip aktyvinti ir naudoti PIN kodo sistemą 

Beo4 nuotolinio valdymo pultelio 
naudojimas, 21 
Sužinokite, kaip naudotis Beo4 nuotolinio valdymo 
pulteliu ir valdyti grotuvą iš toli 

Nustatymas ir surinkimas, 22 
Sužinokite, kaip nustatyti grotuvą ir sumontuoti 
stiklines dureles 

Laidų prijungimas, 24 
Sužinokite, kaip prijungti garsiakalbius ir 
papildomą įrangą 

Garso/vaizdo nustatymas, 26 
Sužinokite, kaip prijungti grotuvą prie vaizdo 
sistemos 

Priežiūra, 27 
Sužinokite, kaip valyti grotuvą 

Rodyklė, 28 

Pamojuokite ranka į šalis po 

valdymo skydu, tada automatiškai 

atsidarys stiklinės durelės, 

dengiančios valdymo skydą. 

Paspauskite mygtuką LOAD, tada 

stiklinės durelės visiškai atsidarys ir 

galėsite įdėti kompaktinį diską. 

Naudodami grotuvą, galėsite 

klausytis A.MEM arba radijo,  

vieno kompaktinio disko įrašų  

arba įrašyti į atminties kortelę. 

Jūsų grotuvo pristatymas 

Ekranas 
Išplėstinis būsenos ekranas nebūna nuolat 
įjungtas. Visą laiką rodoma tik pirma eilutė.  
Kai valdote grotuvą, ekrane rodoma papildoma 
informacija, pvz., įrašo trukmė ir trumpas 
kompaktinio disko pavadinimas. Jei pakeisite 
ekrano nustatymą į EXTENDED, ekrane visada 
bus rodoma esama būsena ir papildoma 
informacija. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, žiūrėkite 18 psl. 

Indikatoriaus lemputė... 
Kai grotuvas veikia budėjimo režimu, nuolat 
šviečia po ekranu esanti indikatoriaus lemputė. 
Lemputė mirksi, kai įjungta PIN kodo apsauga. 
Tada norėdami aktyvinti sistemą turite įvesti PIN 
kodą. 

Kompaktinio disko įdėjimas... 
Paspauskite mygtuką LOAD, kad pakiltų 
kompaktinį diską laikantis fiksatorius. 
Dabar galite išimti kompaktinį diską arba įdėti 
norimą groti. Visada dėkite kompaktinį diską 
taip, kad jo etiketė būtų nukreipta į viršų. 
Dar kartą paspauskite LOAD, kad nuleistumėte 
fiksatorių. Jei paspausite kompaktinį diską, 
fiksatorius nusileis automatiškai ir bus paleistas 
įrašas. 

Ausinių lizdas 
Kai prijungtos ausinės, prie grotuvo prijungti 
garsiakalbiai būna išjungti. 

LOAD CD

RADIO 1
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CD   11 / 12
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Ausinių lizdas



Kaip naudoti grotuvą Meniu sistemos apžvalga 
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Garso stiprumo reguliavimas
Garso stiprumą reguliuokite pirštu valdomu garso 
stiprumo ratuku. Norėdami išjungti garsą, paspauskite, 
norėdami vėl įjungti garsą, paspauskite dar kartą. 

Atminties kortelė 
Įdėkite atminties kortelę taip, kad jos etiketė būtų 
nukreipta į viršų. Stumkite ją, kol spragtels. 
Norėdami išimti kortelę, paspauskite ir 
atlaisvinkite ją, tada ištraukite. 

Navigacijos ratukas 
Norėdami perkelti žymeklį ir pan., pasukite 

navigacijos ratuką , paspauskite GO (išsamesnės 
instrukcijos pateikiamos kitame puslapyje). 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM ON/OFF 

5 REPEAT ON/OFF 

6 TIMER ON/OFF 

7 EDIT A.MEM 

  1 ARRANGE 

   REARRANGE 

   DELETE TRACK 

   DELETE FOLDER 

  2 RENAME 

8 PLAY TIMER 

  1 TIMER 1 PROGRAMMING 

   ON/OFF 

   SOURCE (SOURCE, PROGRAM) 

   START/STOP 

   DAYS 

   NAME 

  2 TIMER 2 

  3 TIMER 3 …

 9 SHOW CLOCK 

PIN CODE SETUP 

  1 NEW PINCODE 

  2 DELETE PINCODE 

FIRST TIME SETUP 

10 SETUP 

 1 A.MEM 

  1 EDIT A.MEM 

  2 FORMAT MEMORY CARD 

  3 COPY PROTECTION 

 2 RADIO 

  1 AUTO TUNING 

   2 DAB ONLY AUTO TUNING 

  3 ARRANGE PROGRAMS 

   DELETE ALL PROGRAMS 

   REARRANGE  

  4 ADD PROGRAM 

   TUNE (BAND, FM …) 

   NAME PROGRAM 

  5 EDIT PROGRAM 

   TUNE (BAND, FM …) 

   NAME PROGRAM 

  6 DAB AERIAL ADJUSTMENT 

  7 DAB DRC 

 3 NAME CD 

 4 SOUND 

 5 OPTIONS 

  1 SET CLOCK 

  2 TIMER ON/OFF 

  3 SELECT LANGUAGE 

  4 DISPLAY SETUP 

  5 MENU OPTIONS 



A.MEM 
Aktyvina A.MEM ir paleidžia įdėtos atminties 
kortelės įrašą. 

CD 
Paleidžia įdėto kompaktinio disko įrašą. 

STOP 
Pristabdo įrašą. Norėdami sustabdyti įrašymą, 
paspauskite A.MEM, tada paspauskite STOP. 

LOAD 
Atidaro ir uždaro diskų įrenginį. 

RADIO 
Įjungia radiją. 

RECORD 
Du kartus paspaudus į įdėtą atminties kortelę 
įrašomas grojamas šaltinis (radijas, kompaktinis 
diskas arba A.AUX). 

0 – 9 
Parenka radijo programų numerius, kompaktinių 
diskų įrašus, aplankus, N.MUSIC* įrašus arba 
sunumeruotus meniu. Įveda numerius į meniu. 
Norėdami pasirinkti įrašą iš A.MEM aplanko, 
paspauskite GO ir skaičiaus mygtuką. 

 
Ieško kompaktiniame diske atgaline kryptimi, 
pereina atgaline kryptimi tarp aplankų A.MEM 
arba N.MUSIC* režimu ir perkelia meniu žymeklį į 
kairę. Grįžta per vieną meniu sistemos lygmenį. 

 
Ieško kompaktiniame diske pirmyn, pereina 
pirmyn tarp aplankų A.MEM arba N.MUSIC* 
režimu ir perkelia meniu žymeklį į dešinę. 

MENU 
Iškviečia į ekraną papildomus šaltinius, funkcijas ir 
meniu. 

STORE
Meniu išsaugo nustatymus, pavadinimus ir kt. 

EXIT 
Uždaro visus meniu. 

DELETE 
Ištrina įrašus, aplankus ar radijo programas. 
Paryškinkite norimą ištrinti elementą, tada du 
kartus paspauskite DELETE. 
Ištrina paskutinį pavadinimų meniu simbolį. 
Norėdami ištrinti visą pavadinimą, paspauskite ir 
laikykite nuspaudę.  

• 
Perjungia grotuvą į budėjimo režimą. 

 
Navigacijos ratuko simbolis – norėdami judėti tarp 
įrašų ir stočių, perkelti žymeklį vertikaliai tarp 
meniu ir koreguoti nustatymus, pasukite ratuką 
pagal laikrodžio rodyklę arba prieš. Juda 
horizontaliai tarp pavadinimų meniu simbolių. 
Paspauskite norėdami įeiti į submeniu ir patvirtinti 
meniu nustatymus ir pasirinkimus. 
Norėdami iškviesti į ekraną stočių sąrašą, 
klausydamiesi radijo paspauskite ratuką ir laikykite 
jį nuspaudę. Norėdami pereiti prie norimos stoties, 
pasukite ratuką, o norėdami klausytis pasirinktos 
stoties, paspauskite ratuką. 
Norėdami iškviesti į ekraną aplankų sąrašą, 
klausydamiesi A.MEM paspauskite ratuką ir 
laikykite jį nuspaudę. Norėdami pereiti prie 
norimo aplanko, pasukite ratuką, o norėdami 
peržiūrėti pasirinkto aplanko įrašus, paspauskite 
ratuką. 

Tiesioginio valdymo skydas

Visas grotuvo funkcijas galima paprastai 
valdyti naudojant tiesioginio valdymo skydą. 
Čia pateikiami mygtukų paaiškinimai. 

BeoSound 4 sistemą galima valdyti ir Beo4 
nuotolinio valdymo pulteliu. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žiūrėkite 21 psl. 
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*PASTABA! Jei jūsų grotuvas nustatytas naudojant 
Master Link sistemą ir kompiuterį, prie kurio 
prijungtas BeoLink PC 2 arba BeoPort, galite klausytis 
N.Music arba N.Radio. Išsamesnės informacijos 
ieškokite BeoLink PC 2 arba BeoPort vadove. 



Grotuvo meniu teikia kelias pasirinktis. 

Galite pasirinkti papildomas funkcijas 

ir priemones naudodami meniu arba 

nustatyti savo pasirinkimus. 

Meniu rodomi esami funkcijų 

nustatymai, pvz., RANDOM – ON 

arba OFF. 

Dešinėje pusėje paaiškinti simboliai 

padės orientuotis meniu. Norėdami 

judėti po meniu sistemą, naudokite 

ratuką ir rodyklių mygtukus. Norėdami 

įeiti į užpildomą meniu, paspauskite 

ratuką arba nukreiptos į dešinę 

rodyklės mygtuką. 

Jei nustatyta grotuvo garso/vaizdo 
sistema, kai kuriuos nustatymus galima 
atlikti prijungtame televizoriuje arba 
radijo aparate. 

Kaip skaityti meniu simbolius 

Meniu lygmens simboliai...
 Vienas taškas prieš meniu reiškia, kad perėjote į 
žemesnį meniu sistemos lygmenį. 

 Du taškai prieš meniu reiškia, kad perėjote į 
antrą žemesnį meniu sistemos lygmenį. 

Trys taškai prieš meniu reiškia, kad perėjote į 
trečią arba dar žemesnį meniu sistemos lygmenį. 

 Trys taškai po meniu pavadinimu nurodo, kad 
yra submeniu. Norėdami pereiti į kitą lygmenį, 
turite paspausti ratuką  arba mygtuką . 
 

Kvadratinis žymeklis... 
 Kvadratas prieš meniu nurodo žymeklio vietą. 

Norėdami įeiti į meniu arba įjungti ar išjungti 
funkciją, tokią kaip RANDOM, paspauskite 
ratuką  arba paspauskite mygtuką . 

 Dvi baltos linijos reiškia, kad šiuo metu tam 
tikri meniu nepasiekiami. Gali būti, kad 
norėdami įeiti į meniu turėsite suaktyvinti tam 
tikrą šaltinį. 
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. .  OPTIONS 

1 SET CLOCK 

2 TIMER ON/OFF 

3 SELECT LANGUAGE 

4 DISPLAY SETUP 

5 MENU OPTIONS …



Kaip pakeisti nustatymą...
Paspauskite MENU, kad iškviestumėte  
meniu sistemą. 

Norėdami pereiti į SETUP, pasukite ratuką  

Norėdami įeiti į SETUP meniu, paspauskite  
ratuką  

 
Norėdami pereiti į OPTIONS, pasukite ratuką  

 
Norėdami įeiti į OPTIONS meniu, paspauskite 
ratuką  

Norėdami įeiti į SET CLOCK meniu, paspauskite 
ratuką  

Pagrindinis meniu... 
Įeina į meniu sistemą 

Perkelia žymeklį aukštyn arba žemyn. 
Paspauskite norėdami įeiti į meniu 

Grįžta atgal meniu 

Uždaro meniu 

Norėdami nustatyti tikslų laiką, pasukite ratuką  
(arba naudokite skaičių mygtukus) 

Norėdami pereiti į YEAR, paspauskite ratuką arba 
, o norėdami nustatyti metus, pasukite ratuką  

Tada nustatykite MONTH ir DAY 

Paspauskite STORE norėdami tiesiogiai išsaugoti 
savo nustatymus, tada ekrane bus rodoma STORED

Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu

Užpildomas meniu... 
Reguliuoja, pažymi arba atžymi ir 
keičia meniu nustatymus. Paspauskite, 
jei norite patvirtinti nustatymus 

Juda tarp nustatymų arba perkelia 
žymeklį į meniu; kad ekrane būtų 
rodoma papildoma informacija, 
paspauskite  

Išsaugo nustatymus ir uždaro 
užpildomą meniu 

Uždaro meniu 

Meniu naudojimas 

MENU

EXIT 

    

STORE

EXIT
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 1 N.MUSIC 

 2 N.RADIO 

 3 A.AUX 

 4 RANDOM ON

 5 REPEAT  OFF

 6 TIMER  ON

 7 EDIT A.MEM 

 8 PLAY TIMER 

 9 SHOW CLOCK 

10 SETUP … 

1 A.MEM … 

2 RADIO … 

3 CD … 

4 SOUND … 

5 OPTIONS …  

1 SET CLOCK 

2 TIMER ON/OFF 

3 SELECT LANGUAGE 

4 DISPLAY SETUP 

5 MENU OPTIONS … 

... SET CLOCK

TIME   YEAR   MONTH   DAY

12:00   2005    SEP          12
– – – –   



Naudokite pavadinimo funkciją 

norėdami, pavyzdžiui, pavadinti savo 

laikmačius arba kompaktinius diskus, 

kad būtų lengviau atpažinti. Visų 

objektų pavadinimo procedūra  

tokia pati. 

Kiekvienas pavadinimas gali būti ne 

ilgesnis kaip 17 simbolių, įskaitant 

skaičius, tačiau laikmačių pavadinimai 

gali būti ne ilgesni kaip 12 simbolių. 
Kaip naudoti pavadinimo meniu... 
Naršymas… Kai įeinate į pavadinimo meniu, 

pasiūlomas pavadinimas, o žymeklis perkeliamas 
po išsaugojimo simboliu ( ).  
Norėdami judėti tarp simbolių, pasukite ratuką, 
o norėdami pasirinkti simbolį, paspauskite ratuką. 

Išsaugojimas… Norėdami išsaugoti pavadinimą, 
paspauskite STORE arba perkelkite žymeklį prie 
simbolio  ir paspauskite ratuką. 

Specialieji simboliai… Norėdami naudoti 
specialiuosius simbolius, perkelkite žymeklį prie 
simbolio ¶ ir paspauskite ratuką. Norėdami 
grįžti prie įprastų simbolių, perkelkite žymeklį 
prie simbolio ¶ ir paspauskite ratuką. 

Didžiosios arba mažosios raidės… Norėdami 
perjungti didžiąsias arba mažąsias raides, 
perkelkite žymeklį prie simbolio Aa ir 
paspauskite ratuką. 

Trinti… Paspauskite DELETE norėdami ištrinti 
paskutinį simbolį. Norėdami ištrinti visą 
pavadinimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę 
DELETE. 

Numeriai… Norėdami įvesti numerį, paspauskite 
skaičiaus mygtuką. 

Pavadinimo procedūra 

 

  A

     Aa ABCDEF GHIJKL MNOPQR … 
           

 

  D

     Aa ABCDEF GHIJKL MNOPQR … 
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… NAME CD

NAME:

… NAME CD

NAME:



Nustatymas pirmą kartą 

Kai įdiegiate ir pirmą kartą įjungiate 

grotuvą, jums nurodoma, kaip atlikti 

nustatymo pirmą kartą procedūrą. 

Nustatymo pirmą kartą etapai: 

– Meniu kalbos pasirinkimas 

– DAB antenos nustatymas*

– Automatinis radijo stočių 

nustatymas 

– Garso pasirinkimų nustatymas 

– Laiko ir datos nustatymas 

– Įtraukimas į šaltinių ir funkcijų 

sąrašą, rodomą ekrane, kai 

paspaudžiate MENU 

– Ekrano pasirinkimų nustatymas 

Kas rodoma FIRST-TIME SETUP meniu… 
(ENTER PINCODE) … Jei pardavėjas neišjungė 

gamyklos PIN kodo, reikia įvesti pardavėjo 
suteiktą PIN kodą. 

SELECT LANGUAGE … Pasirinkite norimą meniu 
kalbą iš ekrane rodomo galimų kalbų sąrašo. 

DAB AERIAL ADJUSTMENT* … Naudodami 
indikatorių, nustatykite geriausią DAB antenos 
padėtį. Išsamesnės instrukcijos pateikiamos 15 
puslapyje. 

AUTO TUNING … Grotuvas gali surasti visas 
pasiekiamas FM ir DAB* radijo stotis. 

SOUND … Nustatykite garso parametrus pagal 
savo poreikius. 

SET CLOCK … Nustatykite įtaisytojo laikrodžio 
laiką ir datą. 

MENU OPTIONS … Įtraukite šaltinius, funkcijas ir 
meniu į sąrašą, kuris rodomas ekrane, kai 
paspaudžiate mygtuką MENU. 

DISPLAY SETUP … Pasirinkite radijo, kompaktinių 
diskų, A.MEM ir būsenos ekrano rodmenis. 

Naudingi patarimai ...
Norėdami išsaugoti meniu nustatymus ir pereiti į 
paskesnį meniu, paspauskite STORE.

Visus pirmą kartą atliktus nustatymus galima 
pakeisti bet kuriuo metu naudojant meniu. 
Daugiau informacijos apie OPTIONS meniu 
pateikta 18 psl. 

Norėdami gauti informacijos, kaip pakeisti PIN kodą 
arba išjungti PIN kodo sistemą, skaitykite 20 psl. 

Jei jūsų grotuvas prijungtas prie kitos Bang & 
Olufsen įrangos, reikės nustatyti laikrodį naudojant 
prijungtą įrangą. 
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*PASTABA! DAB (skaitmeninio radijo) radijo stotys 
pasiekiamos tik jei jos transliuojamos jūsų regione 
ir jūsų sistemoje yra įtaisytas DAB modulis. Daugiau 
informacijos apie DAB stočių nustatymą ieškokite 
skyriuje Radijo stočių nustatymas ir redagavimas, 
14 psl. 

FIRST-TIME SETUP meniu rodomas automatiškai, 
kai pirmą kartą įjungiate grotuvą. 

1 SELECT LANGUAGE 

2 DAB AERIAL ADJUSTMENT 

3 AUTO TUNING 

4 SOUND 

5 SET CLOCK 

6 MENU OPTIONS 

7 DISPLAY SETUP 



Papildomų šaltinių, funkcijų ir meniu iškvietimas 

Pasirinktys, kurios rodomos, kai 

paspaudžiate MENU, yra papildomi 

šaltiniai, funkcijos arba meniu. 

Kai paspaudžiate mygtuką MENU, 

gautame iš gamyklos prietaise 

pasiekiamas vienintelis meniu – 

SETUP. Norėdami įjungti papildomus 

šaltinius arba sukurti dažnai 

naudojamų funkcijų, pvz., EDIT 

A.MEM arba TIMER, nuorodas, 

įtraukite šiuos šaltinius ar funkcijas į 

sąrašą. Tai galima atlikti naudojant 

OPTIONS meniu. Daugiau 

informacijos pateikta 18 psl. 
N.MUSIC … Pasirinkite, jei norite klausytis 

N.Music*. 
N.RADIO … Pasirinkite, jei norite klausytis 

N.Radio*. 
A.AUX … Pasirinkite, jei norite pasiekti prie AUX 

lizdo prijungtą įrangą. Tokiu būdu tik aktyvinsite 
AUX lizdą. 

RANDOM (ON/OFF) … Pasirinkite, jei norite 
aktyvinti ar išjungti kompaktinių diskų ir A.MEM 
įrašų atsitiktinio grojimo funkciją. 

REPEAT (ON/OFF) … Pasirinkite, jei norite 
aktyvinti ar išjungti kompaktinių diskų ir A.MEM 
įrašų pakartotinio grojimo funkciją. 

TIMER (ON/OFF) … Pasirinkite, jei norite aktyvinti 
ar išjungti laikmačio funkciją. 

EDIT A.MEM … Pasirinkite, kad galėtumėte 
redaguoti įdėtą atminties kortelę. 

PLAY TIMER … Pasirinkite norėdami įvesti arba 
redaguoti laikmačio programavimo parametrus. 

SHOW CLOCK … Pasirinkite, kad ekrane būtų 
rodomas laikas. 

SETUP … Pasirinkite norėdami iškviesti nustatymo 
meniu; informacija apie nustatymo meniu turinį 
pateikiama tolesniuose puslapiuose. 

Naudingi patarimai ...
Galite pasirinkti meniu pagal numerį arba įjungti 
ar išjungti funkciją paspaudę tam tikrą numerį. 
Pvz., jei funkcijos RANDOM ON/OFF numeris 
meniu sistemoje yra 4, norėdami įjungti ar išjungti 
funkciją, paspauskite 4. 

Jei norite, kad funkcija RANDOM būtų pasiekiama, 
įtraukite ją į meniu pasirinktis. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žiūrėkite 18 psl. 

Daugiau informacijos apie specialias kompaktinių 
diskų įrašų grojimo funkcijas pateikta 16 psl. 
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*PASTABA! Jei jūsų BeoSound 4 nustatytas 
naudojant Master Link sistemą ir kompiuterį,  
prie kurio prijungtas BeoLink PC 2 arba BeoPort, 
galite klausytis N.Music arba N.Radio. Daugiau 
informacijos ieškokite BeoLink PC 2 arba  
BeoPort vadove. 

Norėdami iškviesti papildomus šaltinius, funkcijas 
ir meniu, paspauskite mygtuką MENU. Sąrašo 
turinys priklauso nuo įtrauktų elementų. 

 1 N.MUSIC 

 2 N.RADIO 

 3 A.AUX 

 4 RANDOM [ON/OFF] 

 5 REPEAT [ON/OFF] 

 6 TIMER [ON/OFF] 

 7 EDIT A.MEM 

 8 PLAY TIMER 

 9 SHOW CLOCK 

10 SETUP 

 1 A.MEM

 2 RADIO

 3 CD

 4 SOUND

 5 OPTIONS



A.MEM ir atminties kortelė 

Kas rodoma A.MEM meniu ... 
EDIT A.MEM … Pasirinkite norėdami ištrinti 

aplankus ar įrašus ir perkelti ar pervardyti 
aplankus. 

FORMAT MEMORY CARD … Pasirinkite 
norėdami formatuoti atminties kortelę – tai 
reiškia, kad visas kortelės turinys bus ištrintas. 

COPY PROTECTION … Pasirinkite norėdami 
visam laikui panaikinti kompaktinio disko, iš 
kurio norite įrašyti, apsaugą nuo kopijavimo. 

Atminties kortelėje yra užkoduoti 128 Kbps, MP3 
kokybės įrašai. 
Failus, kurie kopijuojami į atminties kortelę 
naudojant kompiuterį, reikia įdėti į aplanką, 
priešingu atveju jų nebus galima groti. Į polygius 
įdėti aplankai nepalaikomi. 
MP3, WMA yra palaikomi grojimo naudojant 
atminties kortelę formatai. WMA failai, apsaugoti 
naudojant DRM (skaitmeninį teisių valdymą), 
nepalaikomi. MP3/WMA žymės nepalaikomos.

Naudingi patarimai ... 
Neišimkite atminties kortelės, kol vyksta įrašymas 
arba grojami jos įrašai, nes galite sugadinti kortelę. 

Atminties kortelėje yra vienas aplankų lygis. Kai 
įrašote iš A.AUX šaltinio ar radijo, sukuriami du 
specialūs aplankai – A.AUX ir Radijas. Įrašai įdedami 
į šiuos aplankus. Jei norite, galite pervardyti šiuos 
aplankus. Nauji numatytieji aplankai, skirti A.AUX 
ir radijui, bus automatiškai sukurti, kai kitą kartą 
įrašinėsite. 

Jei kompaktinis diskas yra apsaugotas nuo 
kopijavimo, o jūs bandote įrašyti jį į atminties 
kortelę, sistema paragins jus nuspręsti, išjungti 
apsaugą nuo kopijavimo, ar ne. Jei pasirinksite 
neišjungti, įrašas bus ištrintas. 

Norėdami perkelti aplankus, pasukite ratuką, kad 
norimas aplankas būtų paryškintas, paspauskite , 
kad aplankas būtų iškeltas iš sąrašo, ir pasukite 
ratuką, kad perkeltumėte jį į kitą vietą. Norėdami 
grįžti į sąrašą, paspauskite . 

Galite naudoti atminties kortelę kaip 

grotuvo šaltinį ir groti kortelės įrašus 

arba galite įrašyti kompaktinių diskų 

įrašus, radijo programas arba A.AUX 

šaltinio įrašus į įdėtą atminties kortelę. 

Jei atminties kortelė įdėta ir grojamas 

kitas šaltinis, pvz., kompaktinis diskas, 

norėdami pradėti įrašyti į kortelę, 

paprasčiausiai du kartus paspauskite 

RECORD. Likęs kortelės laikas rodomas 

ekrane, o kai kortelė užpildyta, 

ekrane rodomas pranešimas. 

Atminties kortelėje gali būti iki 250 

aplankų, kuriuose gali tilpti po 250 

įrašų. Aplankai gali būti tik 

pagrindiniame atminties kortelės 

lygyje, o įrašai turi būti aplankuose. 
 
Rekomenduojame prieš įrašant 
suformatuoti naujas atminties korteles 
grotuve BeoSound 4. BeoSound 4 palaiko 
tik SanDisk korteles MultiMedia (MMC) ir 
Secure Digital (SD). 

Kai pradedate įrašinėti iš radijo arba AUX, 
įrašymas paleidžiamas po tam tikro laiko.

13

Norėdami įeiti į A.MEM meniu, paspauskite 
A.MEM, tada – MENU, įeikite į SETUP meniu, tada 
įeikite į A.MEM meniu. 
Submeniu EDIT A.MEM pasiekiamas tik šiame 
lygyje, jei įtraukėte jį, kaip aprašyta 18 psl. 

… A.MEM

1 EDIT A.MEM 

 1 ARRANGE 

 2 RENAME 

2 FORMAT MEMORY CARD 

3 COPY PROTECTION 



Radijo stočių nustatymas ir redagavimas 

Grotuvas gali surasti visas 

pasiekiamas radijo stotis. Galite 

išsaugoti iki 99 radijo stočių. 

Kai stotis išsaugota, galite pasiekti ją 

tiesiogiai įvesdami programos numerį 

arba surasti išsaugotų stočių sąraše. 

Galite pakeisti nustatytų radijo  

stočių rodymo tvarką arba ištrinti jas 

naudodami ARRANGE PROGRAMS 

meniu. 

Ekrane gali būti rodomas 

transliuotojo pavadinimas, tačiau 

galite patys pavadinti radijo stotis. 

Kas rodoma RADIO meniu ... 
AUTO TUNING … Naudokite šį meniu norėdami 

automatiškai nustatyti naujas radijo stotis. 
DAB ONLY AUTO TUNING … Naudokite šį 

meniu norėdami automatiškai nustatyti naujas 
DAB stotis. Daugiau informacijos pateikta 
priešais esančiame puslapyje, aprašyme. 

ARRANGE PROGRAMS … Naudokite šį meniu 
norėdami ištrinti visas radijo stotis, pakeisti 
nustatytų radijo stočių rodymo tvarką arba 
ištrinti pavienes, nepageidaujamas radijo stotis 
iš galimų stočių sąrašo. 

ADD PROGRAM … Naudokite šį meniu norėdami 
įtraukti naujų stočių, pavadinti ir išsaugoti 
įtrauktą stotį. 

EDIT PROGRAM … Naudokite norėdami 
pakoreguoti stočių dažnį, pavadinti ir išsaugoti 
tam tikras stotis. 

Galimos pasirinktys priklauso nuo diapazono: FM 
arba DAB. Pvz., ADD PROGRAM meniu TUNE 
pasirinktys, skirtos FM: 
BAND … Rodomas esamas diapazonas. 

Pasirinkite FM arba DAB.
FREQUENCY … Rodomas esamas dažnis. 

Norėdami nustatyti, pasukite ratuką. 
FINE TUNE … Nustatytos stoties koregavimas. 
STEREO … Norėdami klausytis stereofoninio 

garso, pasirinkite YES. 

Naudingi patarimai … 
Norėdami iškviesti į ekraną radijo programų sąrašą, 
klausydamiesi radijo paspauskite ratuką ir laikykite 
jį nuspaudę. 

Jei radote radijo stotį, tačiau priimamas signalas 
silpnas, galite jį koreguoti naudodami EDIT 
PROGRAM meniu. Taip pat galite įvesti tikslų 
radijo stoties dažnį ir išsaugoti jį pažymėję 
programos numeriu. 

Jei stereofoniniai signalai nepakankamai stiprūs, 
kad būtų tinkamas garsas, grotuvas automatiškai 
perjungs monofoninį garsą. 
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Norėdami įeiti į RADIO meniu, paspauskite RADIO, 
tada – MENU, įeikite į SETUP meniu, tada įeikite į 
RADIO meniu.
Jei jūsų grotuve yra įtaisytasis DAB modulis ir jūsų 
regione transliuojamos DAB stotys, taip pat galite 
išsaugoti skaitmenines radijo stotis. 

… RADIO

1 AUTO TUNING 

2 DAB ONLY AUTO TUNING 

3 ARRANGE PROGRAMS 

 1 DELETE ALL PROGRAMS 

 2 REARRANGE 

4 ADD PROGRAM 

 1 TUNE 

 2 NAME 

5 EDIT PROGRAM 

 1 TUNE 

 2 NAME

6 DAB AERIAL ADJUSTMENT 

7 DAB DRC 



DAB AERIAL ADJUSTMENT … Šiame meniu yra 
indikatoriaus juosta, kurioje rodomas priimamo 
DAB signalo stiprumas ir signalo dingimo rizika. 
Reguliuodami anteną, stebėkite indikatoriaus 
juostą. Kai signalas pakankamai stiprus, 
perduodamas garsas. 

– Indikatoriaus juosta išsiplečia į dešinę, jei signalas 
stiprėja, ir keičia kryptį, jei signalas silpsta. 

– Indikatoriaus juosta juda per šešėliuotą ir baltą 
lauką. Kairėje pusėje esantis šešėliuotas laukas 
parodo, kad yra periodiško signalo dingimo 
pavojus. Dešinėje pusėje esantis baltas laukas 
parodo, kad signalo dingimo pavojus minimalus. 

DAB DRC … Galite reguliuoti kai kurių DAB stočių 
garso signalo suspaudimą naudodami DRC 
(dinaminio diapazono valdymo) funkciją. 
Suspaudimas kompensuoja aplinkos triukšmo 
šaltinius. 

 Yra dvylika galimų nustatymų ir trys vertės, 
pagal kurias reikia nustatyti: 

 OFF (nesuspaustas). 
 NOM (rekomenduojama DAB teikėjo). 
 MAX (maksimalus suspaudimas, du kartus 

didesnis, negu rekomenduoja DAB teikėjas). 
 Jei jau sureguliavote garso signalo suspaudimą ir 

klausotės DAB stoties transliacijos naudodami DRC, 
apatiniame dešiniajame ekrano kampe rodoma 
DRC. DAB DRC meniu nustatymai nedaro įtakos 
stotims, kurios transliuojamos nenaudojant DRC. 

Jei DAB nustatymo metu aptinkama per daug 
stočių, skirtų programų sąrašui ... 
> Galimos stotys rodomos STORE PROGRAM meniu. 
> Norėdami judėti tarp stočių, pasukite ratuką. 
> Paspauskite GO, kad išsaugotumėte stotį. 
> Jei meniu tuščias arba nenorite išsaugoti daugiau 

stočių, paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu. 

BeoSound 4 palaiko radijo tekstą – tekstinę 
informaciją apie esamą stotį ir transliuotoją. 
Naudodami DISPLAY SETUP meniu, galite nustatyti, 
kad jūsų grotuvas rodytų radijo tekstą. Daugiau 
informacijos ieškokite skyriuje Pasirinkčių 
nustatymai, 18 puslapyje. 

Atkreipkite dėmesį, kad prieš nustatydami anteną 
turite pasirinkti kanalo numerį su signalu. Kanalų 
numerius galite sužinoti savo DAB teikėjų svetainėse. 

Skaitmeninio radijo (DAB) teikėjai siunčia 
stotis grupėmis, vadinamomis paketais*. 
Kanale yra vienas paketas, o pakete paprastai 
būna 5–10 paslaugų*. 

Kai aptinkamas DAB signalas, užregistruojamos 
visos to signalo stotys. Kai nustatymas atliktas 
ir aptikta daugiau nei 99 stotys, galite peržiūrėti 
stočių sąrašą ir pasirinkti norimas išsaugoti. 

Kai atsiranda naujų DAB stočių, galite nustatyti 
jas naudodami automatinio nustatymo funkciją. 
Ši funkcija nustato naujas stotis nekeisdama 
anksčiau nustatytų. 

*Kai kurie DAB teikėjai vadina paketą multipleksu 
arba paslaugą stotimi. 

174.928MHz

DAB BAND III

DR NEWS

DR SOFT

DR ROCK

…

…

…

…

…

DR BOOGIE

DR SPORT

5A 5B 5C 5D 6A - - -
Channels

 - - - 12A 12B 12C 12D  - - -  13F

239.200MHz
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DAB radijo stotys transliuojamos grupėmis arba 
paketais, kurie yra kanaluose. 



Garso kompaktinio disko nustatymai 

Jei pavadinate kompaktinį diską, 

pavadinimas bus rodomas ekrane,  

kai jį grosite. 

Pagrindiniame meniu taip pat galimos 

papildomos kompaktinių diskų 

funkcijos, jei įtraukėte jas į MENU 

OPTIONS meniu. Išsamesnės 

informacijos ieškokite 18 psl. 

Atsitiktinio grojimo funkcija paleidžia 

groti visus įdėto kompaktinio disko 

įrašus atsitiktine tvarka. Pakartotinio 

grojimo funkcija paleidžia 

nenutrūkstamai groti įdėto 

kompaktinio disko įrašus iki 12 

valandų. 

Atsitiktinio ir pakartotinio grojimo 

funkcijas galima naudoti kartu arba 

atskirai. 

Kas rodoma NAME CD meniu ... 
NAME CD … Naudokite šį meniu norėdami 

pavadinti įdėtą kompaktinį diską. Tada  
grojamo kompaktinio disko pavadinimas  
gali būti rodomas ekrane. 

Naudingi patarimai ... 
Galite pavadinti tik grojamą kompaktinį diską. 
Grotuve galite išsaugoti 200 kompaktinių diskų 
pavadinimų. Išsamesnės informacijos apie 
pavadinimą ieškokite 10 puslapyje. 

Jei kompaktinių diskų pavadinimų sąrašas pilnas, 
grotuvas pareikalaus ištrinti kompaktinio disko 
pavadinimą, kad galėtumėte įvesti naują. 
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Norėdami įeiti į CD meniu, paspauskite CD, tada – 
MENU, įeikite į SETUP meniu, tada įeikite į NAME 
CD meniu. 

… NAME CD 



Garso nustatymai 

Gamykloje nustatomi neutralūs garso 

lygiai, tačiau galite patys nustatyti 

garsą ir išsaugoti nustatymus. 

Jei garsiakalbiai prijungti tiesiogiai 

prie grotuvo, galite reguliuoti garso 

stiprumą, žemų ir aukštų dažnių 

lygius arba keisti kairiojo ir dešiniojo 

garsiakalbio balansą. 

Jei išsaugosite garso stiprumo lygį, 

kai kitą kartą įjungsite grotuvą, jis 

pradės groti tokio stiprumo garsu, 

koks buvo išsaugotas. 

Grotuvas taip pat turi garsumo funkciją, 

kurią galite aktyvinti arba išjungti. 

Garsumo funkcija daro muziką 

dinamiškesnę. Ji kompensuoja tai, 

kad žmogus negirdi aukštų ir žemų 

dažnių, kai klausosi tylios muzikos. 

Kas rodoma SOUND meniu ...
VOLUME … Naudokite šį meniu norėdami iš anksto 

nustatyti savo grotuvo garso stiprumo lygį. 
Maksimalus garso stiprumo lygis, kurį galima 
išsaugoti šiame meniu, yra 75. 

BALANCE … Naudokite ši meniu norėdami 
reguliuoti garsiakalbių balansą. 

SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) … 
Naudokite šį meniu norėdami reguliuoti žemus 
ir aukštus dažnius savo nuožiūra ir įjungti arba 
išjungti garsumo funkciją. 

Naudingi patarimai ... 
Jei neišsaugosite atliktų nustatymų, išjungtas 
grotuvas atkurs iš anksto nustatytus garso lygius. 

Garso stiprumo lygį visada galima reguliuoti 
naudojant tiesioginio valdymo skydą arba Beo4 
nuotolinio valdymo pultelį. 
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Norėdami įeiti į SOUND meniu, paspauskite MENU, 
įeikite į SETUP meniu, tada įeikite į SOUND meniu. 

… SOUND 

1 VOLUME 

2 BALANCE 

3 SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) 



Pasirinkčių nustatymai 

Galite pakeisti pagrindinius grotuvo 

nustatymus savo nuožiūra. OPTIONS 

meniu leidžia nustatyti laikrodį, 

įjungti arba išjungti laikmačio funkciją 

ir pasirinkti kalbą. 

Taip pat galite nustatyti savo ekrano 

pasirinkimus ir pasirinkti šaltinius ir 

funkcijas, kurie turi būti rodomi, kai 

paspaudžiate mygtuką MENU. 

Jei įtraukiate RANDOM ir REPEAT į 

MENU OPTIONS, galite įjungti arba 

išjungti funkcijas, kai klausotės 

šaltinio (CD arba A.MEM). Tai reiškia, 

jei klausydamiesi kompaktinio disko 

įrašų įjungsite funkciją REPEAT, 

kompaktinis diskas bus kartojamas  

iki 12 valandų arba kol jį išjungsite. 

Kas rodoma OPTIONS meniu ... 
SET CLOCK … Naudokite šį meniu norėdami 

nustatyti įtaisytojo laikrodžio laiką ir datą. Šis 
meniu pasiekiamas tik jei jūsų grotuvas nėra 
prijungtas prie televizoriaus. 

TIMER (ON/OFF) … Naudokite šį meniu 
norėdami įjungti arba išjungti laikmačio funkciją. 
Pasirinkite ON, kad prie grotuvo prijungti 
garsiakalbiai būtų įtraukti į laikmatį.

SELECT LANGUAGE … Naudokite šį meniu 
norėdami pasirinkti norimą ekrano tekstų  
kalbą iš galimų kalbų sąrašo. 

DISPLAY SETUP … Naudokite šį meniu norėdami 
pasirinkti radijo, kompaktinių diskų ir A.MEM 
rodomos informacijos tipą ir kiekį. RADIO, CD ir 
A.MEM nustatymai apibrėžia, kas rodoma ekrano 
viršuje, pvz., radijo tekstas arba kompaktinio disko 
pavadinimas. STATUS nustatymas apibrėžia, ar 
informacija rodoma laikinai, t. y. veiksmo metu, 
ar nuolat. 

MENU OPTIONS … Naudokite šį meniu norėdami 
įtraukti šaltinius, funkcijas ir meniu į sąrašą, 
kuris rodomas ekrane, kai paspaudžiate MENU. 

Naudingi patarimai ... 
Kai paspaudžiate MENU, gautame iš gamyklos 
prietaise pasiekiamas vienintelis meniu – SETUP. 

Jei jūsų grotuvas prijungtas prie kitos Bang & 
Olufsen įrangos, reikės nustatyti laikrodį 
naudojant prijungtą įrangą. 

Kai grotuvas yra prijungtas prie televizoriaus, 
laikmačiai programuojami naudojant televizorių, 
tačiau jei norite, kad jie veiktų grotuve 
BeoSound 4, turite nustatyti TIMER meniu 
pasirinktį ON. Kad galėtumėte tai atlikti, turite 
prijungti garsiakalbius prie BeoSound 4. 

Jei atsitiktinai pasirinkote ne tą kalbą, paspaudę 
MENU, galite įeiti į kalbų meniu, pereiti prie 
paskutinio meniu įrašo, paspausti ratuką, tada 
paspausti 5 ir 3. 
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Norėdami įeiti į OPTIONS meniu, paspauskite 
MENU, įeikite į SETUP meniu, tada įeikite į 
OPTIONS meniu. 

… OPTIONS 

1 SET CLOCK 

2 TIMER 

3 SELECT LANGUAGE 

4 DISPLAY SETUP 

 1 RADIO 

 2 CD 

 3 A.MEM 

 4 STATUS (DEFAULT/EXTENDED) 

5 MENU OPTIONS 



Automatinis grotuvo įsijungimas ir išsijungimas 

Galite nustatyti, kad grotuvas 

įsijungtų arba išsijungtų nustatytu 

dienos ar savaitės laiku. 

Grotuvas gali įsiminti 8 tokius 

laikmačius. Nustatykite vieną,  

kad jus pažadintų ryte mėgstamo 

kompaktinio disko įrašais ar 

įjungdamas radijo stotį, ir kitą,  

kad tam tikru metu vakare įjungtų 

grotuvo budėjimo režimą, arba 

nustatykite atskirus laikmačius, 

skirtus darbo dienoms, savaitgaliams 

ir šventėms. 

Galite pavadinti savo laikmačius,  

kad lengvai atpažintumėte, ir atskirai 

įjungti arba išjungti kiekvieną iš jų.

Galite bet kada pakeisti savo 

laikmačius. 

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

užprogramuotą laikmatį. 
SOURCE … Pasirinkite užprogramuoto laikmačio 

šaltinį. Jei pasirinksite radiją kaip laikmačio 
šaltinį, taip pat pasirinkite programos numerį. 
Kai pasirenkate A.MEM kaip šaltinį, taip pat 
galite pasirinkti aplanko numerį. 

START/STOP … Įveskite laikmačio paleidimo ir 
sustabdymo laiką. 

DAYS … Pasirinkite tam tikras savaitės dienas, 
kada laikmatis turi būti suaktyvintas; galite 
judėti tarp dienų naudodami rodyklių mygtukus. 
Norėdami atžymėti dieną, pasukite ratuką prieš 
laikrodžio rodyklę, o norėdami pasirinkti dieną, 
paspauskite ratuką ir pereikite prie kitos dienos. 

NAME … Pavadinkite laikmačius, kad galėtumėte 
atpažinti. 

Naudingi patarimai ... 
Norėdami išjungti grotuvą, nustatykite,  
kad STANDBY būtų laikmačio šaltinis. 

Jei nustatėte laikmatį pirmadieniui, antradieniui  
ir ketvirtadieniui, jis veiks tik tomis dienomis 
kiekvieną savaitę. 

Jei prijungėte savo grotuvą prie kitos Bang & Olufsen 
įrangos, turinčios laikmačio funkciją, turite įvesti 
laikmačio nustatymus toje įrangoje, kaip aprašyta 
šiame vadove. Jei norite, kad šie nustatymai taip 
pat būtų taikomi grotuvui BeoSound 4, turite 
suaktyvinti BeoSound 4 laikmačio funkciją, kaip 
aprašyta 12 puslapyje. 

Jei norite naudoti laikmačio funkciją, įtaisytasis 
grotuvo laikrodis turi būti tiksliai nustatytas. 
Norėdami gauti daugiau informacijos,  
žiūrėkite 18 psl. 
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PLAY TIMER meniu galimas tik jei įtraukėte jį į 
OPTIONS meniu. 

PLAY TIMER … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



Kaip naudoti PIN kodo sistemą 

PIN kodas veikia taip: jei grotuvas 

išjungiamas iš tinklo ilgesniam nei 30 

minučių laikui, jis vėl suaktyvinamas 

tik įjungus ir įvedus PIN kodą 

naudojant tiesioginio valdymo skydą. 

Neįvedus PIN kodo, grotuvas po trijų 

minučių automatiškai ima veikti 

budėjimo režimu. 

Galite pakeisti savo PIN kodą, tačiau 

per tris valandas jį galima pakeisti tik 

penkis kartus. 

Galite pasirinkti, ar naudosite PIN 

kodo sistemą, ar ne. PIN kodo sistema 

išjungiama, kai ištrinate PIN kodą. 

Kas rodoma PINCODE SETUP meniu …
NEW PINCODE … Naudokite šį meniu norėdami 

įvesti arba pakeisti PIN kodą. 
DELETE PINCODE … Naudokite šį meniu 

norėdami išjungti PIN kodo sistemą. 

Pagrindinio kodo įvesties atidarymas …
> Kai grotuvas paprašys įvesti PIN kodą, 

paspauskite ir laikykite nuspaudę ,  
kad būtų atidaryta pagrindinio kodo įvestis. 

> Įveskite pagrindinį kodą. 
> Kai įvesite pagrindinį kodą, PIN kodo sistema 

bus išjungta ir bus galima naudoti grotuvą. 
Norėdami vėl įjungti PIN kodo sistemą, turėsite 
įvesti naują PIN kodą. 

Naudingi patarimai ...
Įvedus klaidingą PIN kodą, leidžiama dar keturis 
kartus bandyti įvesti tinkamą kodą. Jei nepavyksta, 
grotuvas išsijungia ir jo negalima įjungti 3 valandas. 

Jei pirmą kartą suaktyvinus funkciją ekrane 
rodoma UNLOCK SYSTEM, o jūs negavote PIN 
kodo iš Bang & Olufsen pardavėjo, kreipkitės į 
pardavėją dėl PIN kodo, kad galėtumėte tęsti. 

Jei pamiršote savo PIN kodą, kreipkitės į Bang & 
Olufsen pardavėją, kuris padės jums gauti 
pagrindinį kodą iš Bang & Olufsen. Pagrindinio 
kodo reikės norint vėl suaktyvinti grotuvą. 
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Norėdami iškviesti PIN kodo meniu, paspauskite 
MENU, tada du kartus paspauskite  ir STOP. 

PINCODE SETUP … 

1 NEW PINCODE 

2 DELETE PINCODE 



TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Jei naudojate grotuvą su kitais Bang 

& Olufsen produktais, išsamesnių 

paaiškinimų apie jų veikimą ieškokite 

su šiais produktais pateikiamuose 

vartotojo vadovuose. 

Juda po jūsų radijo stotis arba įrašus. Kai Beo4 
ekrane rodoma RANDOM arba REPEAT, 

paspauskite  norėdami aktyvinti funkciją arba 
ją išjungti. 

Ieško kompaktiniame diske, juda po aplankus arba 
pereina meniu į kairę ar į dešinę. 

Tęsia grojimą, aktyvina šaltinį ir priima nustatymus 
arba aktyvina funkciją, rodomą Beo4 ekrane, pvz., 

CLOCK.

Rodo papildomus mygtukus, pvz., RANDOM, 
REPEAT, N.RADIO arba N.MUSIC*.

Pristabdo kompaktinio disko ir A.MEM įrašų 
grojimą bet kuriuo metu.

Įjungia radiją. 

Įjungia kompaktinį diską.

Paleidžia įdėtos atminties kortelės įrašą.

Įveda radijo stočių numerius, įrašų numerius. 
Naudokite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti 
sunumeruotą meniu elementą. 

Įeina į meniu sistemą. 

Išeina iš meniu sistemos. 

Padidina arba sumažina garso stiprumą. Norėdami 
išjungti garsiakalbius, paspauskite per vidurį, o 
norėdami vėl įjungti garsą, paspauskite dar kartą. 

Perjungia grotuvą į budėjimo režimą. 

Beo4 nuotolinio valdymo pultelio naudojimas 

*Kad Beo4 pultelyje būtų rodomi tam tikri 
papildomi mygtukai, jie turi būti įtraukti į Beo4 
sąrašą. Norėdami naudoti šias funkcijas, įtraukite į 
Beo4 RANDOM ir REPEAT. Įtraukite A.AUX, kad 
galėtumėte įjungti kitą šaltinį, prijungtą prie AUX 
lizdo. Daugiau informacijos ieškokite Beo4 vadove. 

    

 

GO

LIST
RANDOM

N.MUSIC

STOP

RADIO

CD

A.MEM

0 – 9

MENU

EXIT

•
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Atsargiai 
Pasirūpinkite, kad grotuvas būtų nustatytas, 
padėtas ir prijungtas pagal šiame vadove  
pateiktus nurodymus. Kad išvengtumėte 
sužeidimų, naudokite tik Bang & Olufsen 
patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius. 

Padėkite grotuvą ant tvirto paviršiaus, geriausia 
ant stalo, spintelės ar stovo, kur nuolat jį laikysite. 

Grotuvas sukurtas taip, kad yra naudojamas tik 
patalpose, sausoje kambario aplinkoje, 10–40ºC 
(50–105ºF) temperatūroje. 

Venkite laikyti grotuvą prie radiatorių, kitų šilumos 
šaltinių arba ten, kur jį gali pasiekti tiesioginiai 
saulės spinduliai. 

Palikite mažiausiai po 5 cm vietos (2 colius) iš 
kiekvienos grotuvo pusės, kad jis būtų tinkamai 
vėdinamas. Nepamirškite palikti pakankamai 
vietos viršuje, kad būtų galima atidaryti stiklines 
dureles. 

Jei norite pakabinti grotuvą ant sienos, tvirtindami 
sieninį laikiklį (pasirenkamas priedas) ir BeoSound 
naudokite tinkamo dydžio ir tipo varžtus ir sienos 
kaiščius. Varžtų ir sienos kaiščių tipas priklauso 
nuo sienos medžiagos ir struktūros. 

Kol neprijungėte laidų, nejunkite sistemos 
produktų elektros tiekimo. Laidų kreiptuvas ir laidai: jei padėjote grotuvą 

atskirai, pasirūpinkite, kad laidai būtų nutiesti per 
laidų kreiptuvą. Priešingu atveju maitinimo laidas 
gali išsitraukti iš lizdo. 

Jei norite pritvirtinti grotuvą ant stovo ar laikiklio, 
turite nuimti laidų kreiptuvą. Norėdami gauti 
išsamesnės informacijos apie tai, kaip montuoti 
grotuvą ant stovo ar laikiklio, skaitykite stovo arba 
laikiklio vadovą. 

Nustatant grotuvą rekomenduojame 

atlikti šiuos veiksmus: 

1 Padėkite grotuvą ten, kur jį 

naudosite. 

2 Nustatykite garsiakalbius ir 

papildomą įrangą. 

3 Įjunkite visus laidus į jiems skirtus 

lizdus, esančius grotuvo lizdų 

skydelyje; kol kas nejunkite prie 

elektros tinklo! 

4 Išdėliokite laidus laidų dangtelio 

grioveliuose ir prijunkite laidų 

kreiptuvą. 

5 Pritvirtinkite stiklines dureles. 

6 Įjunkite produktus į elektros tinklą. 
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Stiklinės durelės: rekomenduojama atjungti 
grotuvą nuo elektros tinklo, kai montuosite 
stiklines dureles. 
> Padėkite stiklines dureles taip, kad jų tvirtinimo 

taškai sutaptų su atitinkamais grotuvo tvirtinimo 
lizdais. 

> Pasirūpinkite, kad kairysis ir dešinysis stiklinių 
durelių kraštas būtų lygiagretus su dešiniuoju ir 
kairiuoju grotuvo kraštu. 

> Švelniai paspauskite stiklines dureles  
(tvirtinimo taškus), kol išgirsite spragtelėjimą. 
Spragtelėjimas reiškia, kad stiklinės durelės 
tinkamai pritvirtintos. 

Stiklines dureles galima nuimti, pvz., jei norite 
išvalyti jų vidinę pusę. Norėdami nuimti stiklines 
dureles, atidarykite jas ir atjunkite grotuvą nuo 
elektros tinklo. Švelniai paspauskite viršutinę 
stiklinių durelių dalį, kad jos atsikabintų. 

1

2
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Laidų prijungimas 

Lizdų skydelis yra grotuvo apatinėje 

dalyje. Ieškodami lizdų, naudokitės 

ant lizdų skydelio esančia schema ir 

piešiniais.

Nejunkite sistemos į elektros tinklą, 

kol neprijungsite visų kitų laidų. 

Antenų jungtys – FM/DAB* 
Rekomenduojame prieš jungiant kitas antenas 
prijungti DAB anteną.
– Prijunkite DAB anteną prie lizdo, pažymėto DAB, 

o FM anteną – prie lizdo, pažymėto FM.

Jei naudojate FM dipolę anteną … 
– Nustatykite norimą radijo stotį, tada pasukite 

anteną horizontaliai, kol gausite geriausią 
įmanomą signalą. 

Jei naudojate DAB anteną … 
– Norėdami sužinoti, kur padėti anteną, 

naudokite DAB AERIAL ADJUSTMENT meniu, 
aprašytą 15 psl. Meniu leis sužinoti, koks DAB 
signalo stiprumas. 

– Pasistenkite anteną pakabinti ar pritvirtinti 
vertikaliai. 

Nepritvirtinkite grotuvo galutinai, pvz., ant 
sieninio laikiklio, kol neišsiaiškinsite, kur signalas 
yra stipriausias, ir nepadėsite grotuvo toje vietoje! 

MASTER 
LINK

AUX

FM

DAB

POWER LINK

OUT

~

IN

L R
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*PASTABA! DAB lizdas pasiekiamas tik jei grotuve 
yra įtaisytasis DAB modulis. 



Elektros maitinimo jungtis – ~
Prijunkite elektros laidą prie lizdų skydelyje 
esančio lizdo, pažymėto ~, tačiau nejunkite 
elektros, kol neprijungsite kitų laidų. Grotuvą 
visiškai išjungsite tik atjungę iš sieninio elektros 
lizdo. Elektros laido kištukas turi būti veikiantis. 

Garsiakalbių jungtys – Power Link 
Aktyvius garsiakalbius prijunkite prie lizdų, 
pažymėtų Power Link. Vadovaukitės BeoLab 
garsiakalbių vadovu.

Nepamirškite nustatyti BeoLab garsiakalbių 
jungiklio L • R • LINE į padėtį L ir R (kairė ir 
dešinė). 
Kai prijungtos ausinės, prie grotuvo prijungti 
garsiakalbiai būna išjungti.
Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista 
klausa! 

Master Link jungtys 
Naudodami Master Link laidą, sujunkite  
Master Link pažymėtus lizdų skydelio ir 
televizoriaus lizdus. 
Šis lizdas taip pat naudojamas garsui paskirstyti 
namuose naudojantis BeoLink sistema. 

Papildomos įrangos prijungimas …

AUX IN L – R 
Skirtas papildomai įrangai, pvz., įrašų grotuvui, 
prijungti. 

AUX OUT L – R 
Skirtas papildomai įrangai, pvz., mažajam diskų 
grotuvui, prijungti. 
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Galite naudoti grotuvą kaip atskirą 

sistemą arba kaip garso/vaizdo 

sistemą, jei sujungsite sistemas 

naudodami Master Link laidą. 

Jei sujungsite grotuvą su vaizdo 

sistema, turite būti tikri, kad jie 

nustatyti veikti kartu. Tai reiškia,  

kad reikia nustatyti tinkamą Option 

naudojant Beo4, kaip aprašyta šiame 

puslapyje. 

Garso/vaizdo nustatymas 

Garso sistemos Option programavimas 
naudojant Beo4 nuotolinio valdymo pultelį ... 
> Laikydami nuspaudę mygtuką •, paspauskite LIST. 
> Atleiskite abu mygtukus. 
> Kelis kartus paspauskite LIST, kol Beo4 ekrane 

pasirodys užrašas OPTION?, tada paspauskite GO. 
> Kelis kartus paspauskite LIST, kol Beo4 ekrane 

pasirodys užrašas A.OPT, tada įveskite reikiamą 
skaičių (0, 1, 2, 5 arba 6). 

Norėdami programuoti vaizdo sistemos Option, 
pasirinkite V.OPT. 

Grotuve galimi penki skirtingi Option 
nustatymai: 
Option 0. Naudojama, kai grotuvas prijungiamas 

prie vaizdo sistemos, o garsiakalbiai nėra 
tiesiogiai prijungti prie grotuvo.

 Jei norite pakeisti bet kurį Option nustatymą į 0, 
pirmiausia pakeiskite jį į 1, o tada į 0. 

Option 1. Naudojama, jei grotuvas laikomas 
atskirai arba prijungtas prie vaizdo sistemos, o 
garsiakalbiai prijungti prie grotuvo. 

Option 2. Naudojama, kai grotuvas yra viename 
kambaryje ir prijungtas prie vaizdo sistemos, 
esančios kitame kambaryje. 

Option 5. Naudojama, kai grotuvas yra susietoje 
patalpoje ir prie jo prijungtas Bang & Olufsen 
televizorius.

Option 6. Naudojama, kai grotuvas yra susietoje 
patalpoje ir prie jo neprijungtas Bang & Olufsen 
televizorius. 

Garso/vaizdo sistema. Kai jūsų grotuvas prijungtas 
prie vaizdo sistemos ir garsiakalbiai taip pat 
prijungti prie vaizdo sistemos, joje galimos kai 
kurios funkcijos, aprašytos šiame vadove, pvz., 
laikmačio programavimas. 

Grotuvas yra atskira sistema. 

Garso/vaizdo integruotoji sistema yra vienoje 
patalpoje. 

Garso/vaizdo integruotoji sistema yra dviejose 
patalpose. 

Option 1

Option 2 Option 0

Option 1 Option 1

Option 2 Option 2
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Įprastinę priežiūrą, pvz., grotuvo 

valymą, turi atlikti pats vartotojas. 

Norėdami tinkamai prižiūrėti, 

vadovaukitės instrukcijomis. 

Atsargiai elkitės su stiklinėmis 

durelėmis. Jei jos suskiltų, sudužtų 

arba būtų kitaip sugadintos, dureles 

reikia nedelsiant pakeisti, nes galima 

susižeisti. Galite užsisakyti naujas 

dureles iš Bang & Olufsen pardavėjo. 

Priežiūra 

Valymas 
Prieš valant grotuvą rekomenduojame išjungti 
prietaisą iš tinklo, kad neatsidarytų ir neužsidarytų 
stiklinės durelės. Kai grotuvas atjungtas, galite 
rankomis atidaryti ar uždaryti stiklines dureles. 
Tam reikia tik trupučio pastangų. 

Dulkes nuo grotuvo valykite minkštu, sausu audiniu. 

Jei reikia, stiklines dureles galima nuimti ir išvalyti 
jų vidų, žr. šio vadovo 23 psl. Stiklinėms durelėms 
valyti rekomenduojame naudoti nestiprų langų 
valiklį. 

Grotuvo, stovo ar laikiklio dalims valyti 
nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių.  
Grotuve nerekomenduojame naudoti  
specialių valančių kompaktinių diskų. 

Atminties kortelė 
Su atminties kortelėmis reikia elgtis rūpestingai, 
kad jos ilgai veiktų. Visada laikykite kortelę 
grotuvo viduje arba pateiktame kortelės dėkle. 
Žinokite, kad negalėsite įrašyti ar formatuoti, jei 
apsaugojote kortelę nuo įrašymo. 

Jei kiltų grojimo problemų, rekomenduojame 
suformatuoti atminties kortelę. Prisiminkite,  
kad formatuojant ištrinamas visas atminties 
kortelės turinys. 

Kaip elgtis su kompaktiniais diskais: jei 
kompaktinis diskas sutepamas piršto atspaudais, 
dulkėmis ar purvu, jį galima nuvalyti nepaliekančia 
plaušelių minkšta, sausa šluoste. 
Negalima valyti kompaktinių diskų tirpikliais ar 
abrazyviniais valikliais, visada valykite kompaktinį 
diską tiesia linija iš centro į kraštą. Venkite didelio 
karščio ir drėgmės ir niekada nerašykite ant savo 
kompaktinių diskų. 

Galite apsaugoti SD kortelę nuo įrašymo pastūmę 
slankiklį į apačią. 
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Rodyklė 

A.MEM 

Aplankų ir įrašų pavadinimas, 10 
Atminties kortelės įdėjimas, 6 
Atsitiktinis grojimas, 18 
Grojimas iš A.MEM, 7 
Įrašymas į atminties kortelę, 13 
Pakartotinis grojimas, 18 
Trynimas iš atminties kortelės, 13 

Atminties kortelė

Atminties kortelės apsaugojimas nuo  
įrašymo, 27 

Atminties kortelės formatavimas, 13 
Atminties kortelės įdėjimas, 6 
Įrašymas į atminties kortelę, 13 
Suderinamos atminties kortelės, 13 

Atsitiktinė 

Įrašų grojimas atsitiktine tvarka, 18 

Ausinės 

Ausinių prijungimas, 4 

Beo4 nuotolinio valdymo pultelis 

Beo4 nuotolinio valdymo naudojimas, 21

DAB radijo stotys 

DAB antenos jungtis, 24 
DAB antenos reguliavimas, 15 
DAB garso signalo suspaudimo reguliavimas – 

DAB DRC, 15 
DAB radijo stočių nustatymas, 15 

Ekranai 

Rodomos informacijos supratimas ir keitimas, 
4 ir 18 

Garsas 

Garso keitimas iš stereofoninio į monofoninį, 
14 

Garso stiprumo reguliavimas, 6 
Garso stiprumo, žemų ir aukštų dažnių bei 

garsumo keitimas, 17 

Garsiakalbiai 

Garsiakalbių prijungimas, 25 

Garso/vaizdo sistema 

Grotuvo prijungimas prie vaizdo sistemos, 26
Option programavimas, 26 

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė, 4 

Ištrynimas 

Atminties kortelės formatavimas, 13 
Kompaktinių diskų pavadinimų ištrynimas, 16 
Radijo stočių ištrynimas, 14 

Jungtys 

Ausinių prijungimas, 4 
Antenų jungtys, 24 
Garsiakalbių prijungimas, 25 
Grotuvo prijungimas prie vaizdo sistemos, 26 

Kalba 

Ekrano kalbos keitimas, 18 

Kompaktinių diskų grotuvas 

Įrašų grojimas atsitiktine tvarka, 18
Kompaktinio disko įdėjimas, 4 
Kompaktinio disko įrašų grojimas, 7 
Kompaktinio disko kartojimas iki 12  

valandų, 18 
Kompaktinių diskų pavadinimas, 10 

Kontaktai 

Kreipkitės į Bang & Olufsen, 30 

Laidai 

Laidų išdėstymas, 22 
Laidų prijungimas, 24 
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Laikmatis 

Automatinis grotuvo įsijungimas ir 
išsijungimas, 19 

Įtaisytojo laikrodžio nustatymų įvestis, 18
Laikmačio grojimo funkcijos įjungimas, 19 
Laikmačio peržiūrėjimas, redagavimas ir 

ištrynimas, 19 

Laikrodis 

Įtaisytojo laikrodžio nustatymų įvestis, 18 

Laikymo vieta 

Atsargiai, 22 

Lizdų skydelis

Lizdų apžvalga, 24 

Master Link 

Garso/vaizdo nustatymas, 26 
Option programavimas, 26 

Meniu

Meniu naudojimas, 9 
Meniu simbolių skaitymas, 8 

N.Music 

N.MUSIC grojimas, 12 

N.Radio 

N.RADIO grojimas, 12 

Nustatymai 

Garso reguliavimas, 17 
Laikrodžio nustatymas, 18 

Nustatymas pirmą kartą 

Nustatymo pirmą kartą procedūra, 11 

Option 

Tinkamos grotuvo Option programavimas, 26 

Pakartotinė 

Kompaktinio disko įrašų pakartotinis 
grojimas, 18 

Pavadinimas 

Aplanko pavadinimas, 10 
Kompaktinio disko pavadinimas, 10 
Radijo stoties pavadinimas, 10 

PIN kodas 

Atidarymas pagrindiniam kodui įvesti, 20 
Pamiršote PIN kodą?, 20 
PIN kodo keitimas arba trynimas, 20 
PIN kodo naudojimas, 20 
PIN kodo sistemos aktyvinimas, 20 

Priežiūra 

Grotuvo priežiūra, 27 

Radijas 

Radijo įjungimas, 7 
Radijo stočių ištrynimas, 14 
Radijo stočių nustatymas, 14 
Radijo stočių pavadinimas, 10 
Radijo stočių perkėlimas, 14 

Valdymo skydas 

Valdymo skydo apžvalga, 6 

Valymas 

Grotuvo priežiūra, 27
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais, 27 
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Informacija... 

Projektuodami ir tobulindami Bang & Olufsen 
gaminius, daug dėmesio skiriame vartotojų 
poreikiams ir siekiame, kad mūsų gaminiais 
būtų lengva ir patogu naudotis. 

Todėl tikimės, kad skirsite laiko ir pranešite 
mums apie savo patirtį naudojantis Bang & 
Olufsen gaminiu. Bet kas, ką Jūs laikote esant 
svarbia informacija – tiek neigiama, tiek 
teigiama, – padės mums tobulinti savo 
gaminius. 

Ačiū! 

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų 
svetainėje ...  
 www.bang-olufsen.com 

arba rašykite adresu:  
 Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare  
 Peter Bangs Vej 15  
 DK–7600 Struer 

arba siųskite faksogramą: 
 Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (faksas) 
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Elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
(EEĮA) – aplinkosauga 
Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos  
Taryba išleido direktyvą dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Šios direktyvos tikslas – elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų prevencija ir jų 
antrinio panaudojimo ir perdirbimo skatinimas.  
Ši direktyva yra skirta gamintojams, platintojams  
ir vartotojams. 

EEĮA direktyva reikalauja, kad ir gamintojai,  
ir galutiniai vartotojai atsikratytų elektros ir 
elektroninės įrangos, nedarydami žalos gamtai,  
ir kad ši įranga ir jos atliekos būtų perdirbamos 
arba naudojamos žaliavai ir energijai. 
Elektros ir elektroninė įranga ir detalės negali  
būti išmetamos kartu su buitinėmis šiukšlėmis; 
visa elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės  
turi būti surinktos ir išmestos atskirai. 

Gaminiai ir įranga, kuriuos galima perdirbti ir 
panaudoti dar kartą, yra pažymėti parodytu ženklu. 

Jei atiduodate savo elektros ir elektroninę įrangą 
specialioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs 
saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie 
apdairaus ir protingo gamtinių išteklių naudojimo. 
Elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų 
surinkimas saugo gamtą nuo užteršimo 
pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko 
elektros ir elektroniniuose gaminiuose ir įrangoje. 

Jūsų Bang & Olufsen pardavėjas jums patars, kaip 
jūsų šalyje tinkamai atsikratyti daiktu. 
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Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali 
būti keičiami be įspėjimo. 

3509555  0703 

Tik JAV rinkai! 
PASTABA: ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, 
kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės 
skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis 
FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, 
kad galėtumėte tinkamai apsisaugoti nuo 
kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia 
gyvenamojoje aplinkoje. 

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo 
dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama 
nesilaikant instrukcijų, ji gali trikdyti radijo ryšį. 
Tačiau trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius 
įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos 
signalų priėmimą ir tai nustatoma išjungiant ir vėl 
įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti 
išvengti trikdžių vienu iš šių būdų: 
– Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą. 
– Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 
– Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį 

nėra įjungtas imtuvas. 
– Pasitarti su pardavimo atstovu arba kvalifikuotu 

radijo ar televizijos įrangos specialistu. 

Tik Kanados rinkai! 
B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus 
Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų 
reikalavimus. 

Šis gaminys atitinka EEB direktyvose 89/336 ir 
73/23 nurodytas sąlygas. 

Juodos ir geltonos spalvos žymė, esanti ant 
kompaktinių diskų grotuvo, įspėja, kad prietaise 
yra lazerių sistema, todėl prietaisas priskiriamas 
prie 1 klasės lazerių produktų. Jei iškyla problemų 
dėl kompaktinių diskų grotuvo, kreipkitės į Bang & 
Olufsen pardavimo atstovą. Prietaisą gali atidaryti 
tik techninės priežiūros tarnybos specialistas. 

ATSARGIAI: naudojant kitokius, nei nurodyta, 
valdiklius, koregavimus ar procedūras, gali kilti 
kenksmingos radiacijos pavojus. 

Šis produktas naudoja autorių teisių apsaugos 
technologiją, saugomą JAV patentų 4,631,603; 
4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; ir 6,516,132 bei 
kitų intelektinės nuosavybės teisių. Šią autorių 
teisių apsaugos technologiją galima naudoti tik 
leidus Macrovision ir ji skirta tik naudoti namuose 
ir peržiūrėti, jei Macrovision neįgaliojo kitaip. 
Apgrąžos inžinerija ir išardymas draudžiami. 

CLASS 1 
LASER PRODUCT
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