BeoCenter 2
Opaskirja

Sisällys

Tämä opaskirja sisältää BeoCenter 2:n
käyttöohjeet.
Siinä selostetaan BeoCenter 2:n
toiminnot (mallit DVD-soittimella ja
ilman DVD-soitinta). Tämän vuoksi
opaskirja sisältää DVD-toimintojen
selostukset, vaikka BeoCenter 2
-järjestelmäsi ei sisältäisikään
DVD-soitinta.
Kaikki käyttöönottoa ja
liitäntäyksikköä koskevat ohjeet ovat
erillisessä, liitäntäyksikön mukana
toimitetussa opaskirjassa.
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Musiikkijärjestelmän käyttäminen
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Musiikkijärjestelmäsi on suunniteltu
käytettäväksi sen käyttöpaneelin avulla.
Musiikkijärjestelmällä voidaan kuunnella
radiota tai CD-levyjä. Kuuntele haluamaasi
ääntä painamalla yhtä käyttöpaneelin
painiketta.

Säädä äänenvoimakkuutta liu’uttamalla sormeasi
”pyörää” pitkin.

RADIO
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DISC
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LOAD

1
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3

LIST

EXIT

0

GO

Kytkee radion päälle

RADIO

Aloittaa laitteessa olevan levyn toiston

DISC

Avaa ja sulkee levypesän

LOAD

Tuo näyttöön lisää lähteitä, toimintoja ja valikkoja

LIST

Valitsee radiokanavia, CD-levyn kappaleita, N.MUSIC*kappaleita tai valikon kohtia

0–9

Poistuu valikkojärjestelmästä

EXIT

Kytkee BeoCenter 2:n valmiustilaan. Kytke järjestelmä
valmiustilaan painamalla tätä näppäintä kahdesti

*HUOMAA! Värillisiä painikkeita käytetään myös
kuunneltaessa musiikkia N.MUSIC-tilassa. Katso
lisätietoja BeoPortin opaskirjasta.

•

Hakee CD-levyltä, siirtyy kansiosta toiseen N.MUSIC-tilassa*
ja siirtää kohdistinta näytön valikoissa sivusuunnassa
Siirtyy radiokanavasta, CD:n tai N.MUSIC-tilan*
kappaleesta toiseen ja siirtää kohdistinta valikoissa ylös tai
alas
GO

Avaa asetusvalikot, vahvistaa ja tallentaa valikkojen valinnat.
Kun kuuntelet CD-levyä, keskeytä toisto painamalla GO ja
jatka toistoa painamalla uudelleen GO.

••
••

Käytetään valikoitujen DVD-toimintojen yhteydessä,
esimerkiksi tekstitysvalikon avaamiseksi DVD-levyn katselun
aikana. Näitä painikkeita käytetään vain, jos BeoCenter 2
on varustettu DVD-toiminnolla*
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Kuulokkeiden liitin

Tilanäyttö

Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, musiikkijärjestelmän
kaiuttimet mykistyvät.

CD TRACK 11 / 12

CD TRACK 11 / 12
REPEAT

RAD

IO

7
8
9

C

EDIT

Tilannenäytön kaikki tiedot eivät näy koko ajan.
Yleensä näkyvillä on vain ensimmäinen rivi. Kun
musiikkijärjestelmää käytetään, näytössä näkyy
lisätietoja, kuten kappaleen kestoaika ja CD:n nimi
lyhyesti. Jos näytön asetukseksi valitaan EXTENDED,
näytössä näkyy aina senhetkinen tila ja lisätietoja.
Katso lisätietoja sivulta 15.
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Merkkivalo
Näytön alla oleva merkkivalo vilkkuu, kun
painiketta painetaan. Valo palaa koko ajan, kun
musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Levyn asettaminen levypesään
Avaa levypesä painamalla LOAD.
Kun levypesä on auki, aseta levy levypesään* etikettipuoli ylöspäin.
Paina LOAD-painiketta uudelleen levypesän sulkemiseksi tai paina DISC
levyn toiston aloittamiseksi. Huomaa, että levyn toiston alkaminen voi
kestää jonkin aikaa audiojärjestelmän tilan mukaan.
*Varmista, että levy on neljän ohjainkielekkeen muodostaman alueen
sisällä. Jos levy on yhden tai useamman kielekkeen päällä, kelkka ei
pääse sulkeutumaan kunnolla. Tämä voi vaurioittaa levyä tai
järjestelmää.

HUOMAA! BeoCenter 2:ta voidaan ohjata myös
Beo4-kaukosäätimellä. Katso lisätietoja sivulta 22.

Valikkosymbolit
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BeoCenter 2:n valikkojärjestelmää
voidaan käyttää moniin tarkoituksiin,
esimerkiksi lisätoimintojen ja
ominaisuuksien valitsemiseen ja
omien asetusten tekemiseen.
Toimintojen nykyiset asetukset
näkyvät valikossa, esimerkiksi
RANDOM – ON tai OFF.
Oikealla kuvatut symbolit helpottavat
valikoissa liikkumista.
Valikkojärjestelmässä liikutaan
nuolinäppäimillä. Asetusvalikko
avataan painamalla GO tai .
Aina, kun valikosta poistutaan
painamalla EXIT, järjestelmä havaitsee,
onko muutoksia tehty ja kysyy,
tallennetaanko muutokset vai ei.
Jos yrität avata valikkoa, joka edellyttää
tietyn lähteen olevan kytkettynä,
näyttöön tulee siitä viesti. Jos järjestelmäsi
on kytketty audio-/videojärjestelmään,
joitakin asetuksia on tehtävä järjestelmään
kytketyssä televisiossa tai radiossa.

Valikkotason symbolit
Jos valikon edessä on yksi piste, olet siirtynyt
valikkojärjestelmässä yhden tason alaspäin.
Jos valikon edessä on kaksi pistettä, olet
siirtynyt valikkojärjestelmässä kaksi tasoa
alaspäin.
Jos valikon edessä on kolme pistettä, olet
siirtynyt valikkojärjestelmässä kolme tai
useampia tasoja alaspäin.

. OPTIONS
1
2
3
4
5
6

SET CLOCK
ACTIVATE TIMER
SELECT LANGUAGE …
DISPLAY SETUP …
LIST OPTIONS
DVD OPTIONS …

Jos valikon nimen perässä on kolme pistettä,
käytettävissä on alivalikkoja.

Nuolikohdistin
Jos valikon edessä on nuoli, kohdistin on
kyseisen valikon kohdalla ja alivalikkoja on
käytettävissä. Jos haluat siirtyä seuraavalle
tasolle, paina tai GO.
Jos nuoli on ontto, kyseiset valikot eivät ole
sillä hetkellä käytettävissä.

. OPTIONS
1
2
3
4
5
6

SET CLOCK
ACTIVATE TIMER
SELECT LANGUAGE …
DISPLAY SETUP …
LIST OPTIONS
DVD OPTIONS …

Neliökohdistin
Jos valikon nimen edessä on neliö, kohdistin
on kyseisen valikon kohdalla ja valikko on
asetusvalikko. Avataksesi nämä valikot paina
tai GO.
Jos neliö on ontto, kyseisen valikon asetukset
eivät ole sillä hetkellä käytettävissä.

Valikkojen käyttäminen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N.MUSIC
N.RADIO
A.AUX
CD RANDOM
CD REPEAT
CD EDIT
TIMER
SHOW CLOCK
SETUP …

. SETUP
1
2
3
4
5

RADIO …
AUDIO CD …
TIMER …
SOUND …
OPTIONS …

.. SOUND

Asetusten muuttaminen
Siirry valikkojärjestelmään painamalla LIST
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LIST

Siirry kohtaan SETUP painamalla
Avaa SETUP-valikko painamalla

Päävalikot
Siirtyy valikkojärjestelmään
Selaa ylös- tai alaspäin

tai GO
Avaa asetusvalikon tai alivalikon
Palaa ylemmän tason valikkoon
GO

Siirry kohtaan SOUND painamalla
Avaa SOUND-valikko painamalla

EXIT

tai GO

Avaa PRESET VOLUME -valikko painamalla
GO

Avaa asetusvalikon tai alivalikon
Poistuu valikoista

tai

1 PRESET VOLUME
2 ADJUST BALANCE
3 SET TONE

Säädä PRESET LEVEL -asetusta ylös- tai alaspäin
painamalla tai
Tallenna asetukset suoraan painamalla GO.
Näyttöön tulee STORED

… PRESET VOLUME
PRESET LEVEL: 40
___

Asetusvalikot
Säätää asetusta ylös tai alas, tai valitsee tai poistaa
asetuksen valinnan
GO

Tallentaa asetukset ja poistuu valikosta
Siirtyy asetusten välillä tai näyttää lisätietoja
näytössä

Poistu valikosta painamalla EXIT
Jos et halua tallentaa asetuksia, siirrä kohdistin
kohtaan IGNORE painamalla ja paina GO;
tai paina uudelleen EXIT

EXIT

… PRESET VOLUME
STORE
IGNORE
______________

STORED tulee näyttöön

… PRESET VOLUME
STORED

Poistuu valikosta. Paina kaksi kertaa, jos haluat
poistua tallentamatta.

Ensimmäiset asetukset
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Kun musiikkijärjestelmä on asennettu
ja siihen kytketään virta ensimmäisen
kerran, näyttö opastaa ensimmäisten
asetusten teossa. Ensimmäiset
asetukset ovat:
– Valikkokielen valinta
– Radiokanavien automaattinen
virittäminen
– Päivämäärän ja kellonajan asetus
– Lähteiden ja toimintojen lisäys
luetteloon, joka näkyy näytössä
painettaessa LIST
– Näyttöasetukset

…
1 SELECT LANGUAGE …
2 AUTO TUNING
3 SET CLOCK …
4 LIST OPTIONS …
5 DISPLAY SETUP …

FIRST-TIME SETUP -valikot avautuvat
automaattisesti, kun järjestelmään kytketään virta
ensimmäisen kerran.
FIRST-TIME SETUP -valikon sisältö
SELECT LANGUAGE … Valitse näytön valikkojen
kieli käytettävissä olevien kielten luettelosta.
AUTO TUNING … Anna musiikkijärjestelmän
virittää kaikki käytettävissä olevat FM- ja DAB*radiokanavat puolestasi.
SET CLOCK … Aseta järjestelmän kelloon oikea
aika ja päivämäärä.
LIST OPTIONS … Lisää lähteitä, toimintoja ja
valikkoja luetteloon, joka tulee näyttöön
LIST-painiketta painettaessa.
DISPLAY SETUP … Valitse mieleisesi radio-,
CD- ja tilannenäyttö.

*HUOMAA! DAB (Digital Audio Broadcast) radiokanavat ovat kuultavissa vain, jos niitä
lähetetään alueellasi ja jos äänentoistojärjestelmäs
säsi on sisäänrakennettu DAB-moduuli. Lisätietoja
DAB-kanavien virityksestä on luvussa ”Radiokanavien
virittäminen ja muokkaaminen” sivulla 10.

Hyödyllisiä vinkkejä
Kaikkia ensimmäisissä asetuksissa tehtyjä
asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa
OPTIONS-valikossa. Katso lisätietoja OPTIONSvalikosta sivulta 15.
Jos musiikkijärjestelmä on kytketty kellotoiminnolla
varustettuun Bang & Olufsen -televisioon tai
radioon, SET CLOCK -valikko ei tule näkyviin.
Kello asetetaan television tai radion kautta.

Muiden laitteiden, toimintojen ja valikkojen käyttäminen

Vaihtoehdot, jotka tulevat näkyviin
painettaessa LIST, ovat muita lähteitä,
toimintoja tai valikkoja.
Aluksi LIST-painiketta painettaessa
näyttöön tulee vain SETUP. Jos
haluat kytkeä päälle muita lähteitä
tai helpottaa usein käytettyjen
toimintojen (esim. CD RANDOM tai
TIMER) käyttöä, lisää nämä lähteet tai
toiminnot luetteloon. Katso lisätietoja
sivulta 15.

LIST
1 N.MUSIC
2 N.RADIO
3 A.AUX
4 CD RANDOM [ON/OFF]
5 CD REPEAT [ON/OFF]

1 RADIO …

6 CD EDIT [ON/OFF]

2 AUDIO CD …

7 TIMER [ON/OFF]

3 TIMER …

8 SHOW CLOCK

4 SOUND …

9 SETUP …

5 OPTIONS …

Paina LIST-painiketta, kun haluat käyttää muita
lähteitä, toimintoja ja valikkoja. Luettelo sisältää
toiminnot, jotka olet lisännyt siihen.
N.MUSIC … Kuuntele musiikkia N.Music-tilassa.
N. RADIO … Kuuntele radiota N.Radio-tilassa.
A.AUX … Valitse AUX-liitäntään kytketty laite.
Tämä vain aktivoi AUX- liittimen.
CD RANDOM (ON/OFF) … Ota CD:n
satunnaistoistotoiminto käyttöön tai poista se
käytöstä.
CD REPEAT (ON/OFF) … Ota CD:n
uudelleentoistotoiminto käyttöön tai poista se
käytöstä.
CD EDIT (ON/OFF) … Ota laitteessa olevan CD:n
soittolista käyttöön tai poista se käytöstä.
TIMER (ON/OFF) … Ota ajastintoiminto käyttöön
tai poista se käytöstä.
SHOW CLOCK … Ota kello hetkeksi näyttöön.
SETUP … Avaa SETUP-valikko. Katso lisätietoja
SETUP-valikon sisällöstä seuraavilta sivuilta.

Hyödyllisiä vinkkejä
Valikko voidaan valita sen numerolla (1–9).
Toimintoa voidaan vaihdella käyttöön ja pois
käytöstä painamalla sopivaa numeroa. Jos
esimerkiksi toiminto CD RANDOM ON/OFF on
valikkojärjestelmässä numero 4, vaihtele toimintoa
käyttöön tai pois käytöstä painamalla numeroa 4.
Valikoissa liikutaan nuolinäppäimillä. Tietty valikko
voidaan valita myös numeronäppäimillä. Paina
EXIT-painiketta kaksi kertaa, jos haluat poistua
valikkojärjestelmästä asetuksia tallentamatta.
Kun LIST-luetteloon lisätään esimerkiksi CD
RANDOM, luodaan tähän toimintoon eräänlainen
“pikanäppäin”. Katso lisätietoja sivulta 15.
Katso lisätietoja CD-toiminnoista sivulta 12.

HUOMAA! Jos BeoCenter 2 on kytketty
Master Link -järjestelmään, johon on kytketty
myös BeoPortilla varustettu tietokone,
BeoCenter 2:lla voidaan kuunnella kiintolevylle
tallennettua musiikkia N.Music-tilassa tai Internetradioasemia N.Radio-tilassa. Katso lisätietoja
BeoPort-opaskirjasta.
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Radiokanavien virittäminen ja muokkaaminen
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Anna musiikkijärjestelmän etsiä
käytettävissä olevat radiokanavat
puolestasi. Muistiin voidaan tallentaa
enintään 99 kanavaa.
Kun kanava on tallennettu, se
voidaan valita suoraan antamalla
kanavan numero tai selaamalla
kaikkia tallennettuja kanavia.
Viritettyjen radiokanavien järjestystä
voidaan muuttaa tai kanavia voidaan
poistaa MOVE PROGRAM- ja DELETE
PROGRAM -valikkojen kautta.
Jos asema lähettää nimen, se näkyy
näytössä, mutta kanavat voidaan
nimetä myös itse.
Lisätty kanava tallennetaan STORE
PROGRAM -valikossa.
Jos äänentoistojärjestelmässäsi on
sisäänrakennettu DAB-moduuli ja
alueellasi lähetetään DAB-ohjelmaa, voit
tallentaa myös digitaalisia radiokanavia.

. . RADIO
1 AUTO TUNING …
2 UPDATE TUNING …
3 MOVE PROGRAM …
4 DELETE PROGRAM …
5 ADD PROGRAM …

1 TUNE [FREQ, FM …]

6 EDIT PROGRAM …

2 NAME PROGRAM
3 STORE PROGRAM

7 DAB AERIAL ADJUSTMENT
8 DAB DRC

1

PROGRAM 1

1 TUNE [FREQ, FM …]

…

2 NAME PROGRAM

99 PROGRAM 99

3 STORE PROGRAM

Kun haluat siirtyä RADIO-valikkoon, paina LIST,
avaa SETUP-valikko ja avaa sitten RADIO-valikko.
RADIO-valikon sisältö
AUTO TUNING … Viritä kaikki radiokanavat
automaattisesti. Vain FM- ja DAB-kanavat
voidaan virittää automaattisesti.
UPDATE TUNING … Viritä uusia DAB-kanavia.
Lisätietoja on viereisellä sivulla.
MOVE PROGRAM … Muuta viritettyjen
radiokanavien ilmestymisjärjestystä.
DELETE PROGRAM … Poista kanavaluettelosta
turhia radiokanavia.
ADD PROGRAM … Lisää, nimeä ja tallenna uusia
kanavia.
EDIT PROGRAM (1–99) … Hienoviritä, nimeä ja
tallenna kanavia.
TUNE-valikko voidaan avata joko ADD PROGRAM
tai EDIT PROGRAM -valikon kautta. Selaa valikon
vaihtoehtoja painamalla tai . Muuta asetuksia
painamalla tai .
Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat
kuunteluhetkellä käytössä olevan kaistan mukaan:
FM, AM tai DAB. Esimerkiksi ADD PROGRAM valikon TUNE-alavalikon vaihtoehdot FM:lle ovat:
FREQUENCY … Näyttää nykyisen taajuuden.
Käynnistä viritys painamalla tai .
BAND … Näyttää nykyisen kaistan. Valitse FM,
AM tai DAB.
FINE … Viritetyn kanavan hienoviritys.
STEREO … Valitse stereoääni painamalla YES.

DAB AERIAL ADJUSTMENT … Tämä valikko
sisältää ilmaisinpalkin. Palkin pituus ja väri
ilmoittavat vastaanotettavan DAB-signaalin
voimakkuuden ja signaalin katoamisen riskin.
Tarkkaile ilmaisinpalkkia säätäessäsi antennia.
Ääni ei kuulu antennia säädettäessä.
– Ilmaisinpalkki pitenee oikealle, kun signaali
voimistuu, ja vasemmalle, kun signaali
heikkenee.
– llmaisinpalkki liikkuu harmaan ja valkoisen
kentän läpi. Vasemmalla oleva harmaa kenttä
on merkkinä siitä, että signaali saattaa kadota
aika ajoin. Oikealla oleva valkoinen kenttä on
merkkinä siitä, että signaalin katoamisen riski
on vähäinen.
Ennen antennin säätämistä on valittava kanava,
joka lähettää signaalia. Tarkista kanavien numerot
DAB-lähettäjien Internet-sivuilta.

11

DAB DRC … Joidenkin DAB-kanavien
äänisignaalin kompressointia voidaan säätää
DRC (Dynamic Range Control) -toiminnolla.
Kompressointi kompensoi kuunteluympäristön
häiriöääniä.
DAB DRC -valikossa
Käytettävissä on 12 asetusta, joista voidaan valita
oikea seuraavien kolmen arvon avulla:
OFF (ei kompressointia)
NOM (DAB-suositusten mukainen)
MAX (suurin kompressio, puolet DABsuosituksia suurempi).
– Säädä asetusta painamalla tai . Jos olet
säätänyt äänisignaalin kompressointia, näytön
oikeaan alakulmaan tulee teksti ”DRC”, kun
kuuntelet DRC-ominaisuutta tukevaa DABkanavaa. DAB DRC -valikon asetuksilla ei ole
vaikutusta kanaviin, joita ei lähetetä DRC:llä.
Uusien DAB-kanavien virittäminen
Digital Audio Broadcast (DAB) -kanavien tarjoajat
lähettävät ohjelmia ryhmissä, joita kutsutaan
kanavanipuiksi*. Yksi blokki sisältää yhden
kanavanipun, ja yksi kanavanippu sisältää
tavallisesti 5–10 kanavaa*.
Kun uusia DAB-kanavia tulee saataville, voit
virittää ne Update tuning -toiminnon avulla. Tämä
toiminto virittää uudet kanavat ja jättää aiemmin
tallennetut kanavat ennalleen.
Kun DAB-signaali löytyy, kaikki signaalin kanavat
rekisteröidään. Kun viritys on valmis, voit selata
yksittäisten kanavien luettelon ja valita
tallennettavat kanavat.
Kun virität uusia DAB-kanavia
> Kuuluvissa olevat kanavat tulevat näkyviin
STORE DAB PROGRAM -valikkoon.
> Selaa kanavia painamalla tai .
> Tallenna kanava painamalla GO .
> Jos STORE DAB PROGRAM -valikko on tyhjä tai
jos et halua tallentaa lisää kanavia, poistu
valikosta painamalla EXIT .

*Jotkin DAB-ohjelmien lähettäjät kutsuvat
kanavanippua ”multipleksiksi” tai kanavaa
”palveluksi”.

DAB-radiokanavia lähetetään blokeissa sijaitsevissa
ryhmissä, joita kutsutaan kanavanipuiksi.

DAB BAND III
174.928MHz
5A 5B 5C 5D 6A - - Channels

239.200MHz
- - - 12A 12B 12C 12D - - - 13F
DR NEWS
DR SOFT
DR ROCK
…
…
…
…
…
DR BOOGIE
DR SPORT

Hyödyllisiä vinkkejä
Radiokanavan nimessä voi olla enintään 17 kirjaintai numeromerkkiä. Kun nimeät kanavaa, valitse
merkit painamalla . Jos haluat poistaa antamasi
merkin, paina .
Jos haluat vaihtaa isoihin tai pieniin kirjaimiin,
valitse valikosta joko ylös- tai alaspäin osoittava
nuoli.
Jos löydetyn radiokanavan vastaanotto on huono,
sitä voidaan hienosäätää EDIT PROGRAM
-valikossa. Lisäksi voidaan antaa radioaseman
tarkka taajuus ja tallentaa asema valittuun
ohjelmapaikkaan (kanavanumerolle).
BeoCenter 2 tukee Radio text -toimintoa, joka
näyttää tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta ja
lähettäjästä. Tämä toiminto voidaan ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä DISPLAY-valikosta.
Katso lisätietoja sivulta 15 luvusta
”Perusasetukset”.

Kun kanavia viritetään ADD PROGRAM tai
UPDATE TUNING -valikon kautta, aiemmin
viritetyt kanavat säilyvät ennallaan. Kanavien
nimet, niiden järjestys kanavaluettelossa ja niille
mahdollisesti tallennetut erikoisasetukset eivät
muutu. Mutta jos kanavia viritetään AUTO
TUNING -valikon kautta, aikaisemmin viritettyjen
kanavien asetukset häviävät.
Tietoja FM-lähetyksistä
Jos stereosignaali ei ole riittävän voimakas
tuottamaan hyväksyttävää äänenlaatua,
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti
monovastaanottoon.

CD-asetukset
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AUDIO CD -valikossa on lisää CDtoimintoja. Näitä ovat CD-levyjen
nimeäminen, soittolistojen
muokkaaminen ja satunnais- ja
uudelleentoistotoiminnot.
Satunnaistoisto on toiminto, jolla
toistetaan laitteessa olevan CD-levyn
kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
Uudelleentoistotoiminto jatkaa
laitteessa olevan CD-levyn toistoa
tauotta enintään 12 tunnin ajan.
Näitä toimintoja voidaan käyttää
yhdessä tai erikseen.
Jos et pidä kaikista CD-levyn
kappaleista, voit muokata levyä siten,
että vain valitut kappaleet soitetaan.
Kun soittolista valitaan ja
muokkaustoiminto otetaan käyttöön,
järjestelmä soittaa vain valitut kappaleet
aina, kun tätä CD-levyä soitetaan.

. . AUDIO CD
1 THIS CD …

1 NAME CD

2 ALL CDs [RANDOM, REPEAT, EDIT]

2 EDIT CD

Kun haluat siirtyä AUDIO CD -valikkoon, paina
LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten AUDIO CD valikko.
AUDIO CD -valikon sisältö
THIS CD … Nimeä tai muokkaa laitteessa olevaa
CD-levyä. CD:tä muokattaessa
oletusasetuksena on kaikkien kappaleiden
valinta. Jos kappaletta ei haluta valita, se on
poistettava manuaalisesti.
ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) … Tässä
valikossa voit asettaa kaikkien CD-levyjen
satunnaistoisto- ja uudelleentoistotoiminnot ja
ottaa soittolistan toiston käyttöön tai pois
käytöstä.
Hyödyllisiä vinkkejä
CD-levy voidaan nimetä vain silloin, kun sitä
toistetaan. Musiikkijärjestelmään voidaan tallentaa
yhteensä 200 CD-levyn nimeä. Nimessä voi olla
enintään 17 kirjain- tai numeromerkkiä.
Jos CD-nimiluettelo on täynnä, luettelosta on
poistettava nimi ennen uuden tallentamista. Kun
CD-levyn nimi poistetaan, poistetaan samalla sen
muokattu soittolista, jos sellainen on tallennettu.
Jos CD-levyä on muokattu, valitut kappaleet
soitetaan numerojärjestyksessä. CD-levyn voi
kuitenkin kuunnella kokonaisuudessaan, jos
muokkaustoiminto poistetaan käytöstä. Lisäksi
tallennettu soittolista voidaan poistaa, jolloin
CD-levyn kaikki kappaleet toistetaan joka kerta.

Jos laajennettu (EXTENDED) näyttö on käytössä,
näytössä näkyy CD:n nimi, kappaleen numero ja
kappaleen pituus. Katso lisätietoja laajennetusta
näytöstä sivulta 15.
Jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-soittimella ja
kytketty televisioon, ja haluat soittaa sisällä olevaa
levyä, joka sisältää mp3-tiedostoja, paina Beo4:n
näppäintä DVD*. Näin pääset selaamaan
kappaleita sivulla 21 esiteltävässä Disc Navigator
-valikossa. Jos painat CD tai DISC, voit yhä toistaa
kappaleita ja selata niitä, mutta et voi kelata
kappaleita, käyttää satunnaistoistotoimintoa tai
avata Disc Navigator -valikkoa.
*Jos järjestelmä on kytketty sisäänrakennetulla
DVD-soittimella varustettuun televisioon, tuo
DVD2 näyttöön painamalla LIST ja aloita levyn
toisto painamalla GO.

Musiikkijärjestelmän käynnistyminen ja sammuminen
automaattisesti
Musiikkijärjestelmä voidaan ajastaa
käynnistymään tai pysähtymään
haluttuina kellonaikoina päivän ja
viikon aikana.
Järjestelmään voidaan tallentaa
enintään kahdeksan tällaista ajastinta.
Yksi ajastin voidaan esimerkiksi
asettaa herättämään aamulla
suosikki-CD-levyn musiikkiin tai
radioon ja toinen kytkemään
musiikkijärjestelmä valmiustilaan
tiettyyn aikaan illalla.
Lisäksi voidaan tehdä erillisiä ajastimia
viikolle, viikonlopuille ja lomille.
Ajastimia voidaan muuttaa milloin
tahansa.

. . TIMER
1 TIMER 1

1 ON/OFF

…

2 SOURCE [SOURCE, PROGRAM]

8 TIMER 8

3 START/STOP
4 DAYS
5 NAME

Kun haluat siirtyä TIMER-valikkoon, paina LIST,
avaa SETUP-valikko ja avaa sitten TIMER-valikko.
TIMER -valikon sisältö
Hyödyllisiä vinkkejä
ON/OFF … Ota ohjelmoituja ajastimia käyttöön
Jos haluat kytkeä musiikkijärjestelmän
tai poista niitä käytöstä.
valmiustilaan ajastimella, valitse ajastimen
SOURCE … Valitse lähde ohjelmoidulle ajastimelle. lähteeksi valmiustila.
Jos valitset ajastimen lähteeksi radion, valitse
myös kanavan numero.
Jos ajastin asetetaan maanantaille, tiistaille ja
START/STOP … Anna ajastimen aloitus- ja
torstaille, ajastin toimii näinä viikonpäivinä joka
lopetusaika.
viikko.
DAYS … Valitse minä viikonpäivinä tämä ajastin
aktivoidaan.
Jos musiikkijärjestelmä on kytketty
NAME … Nimeä ajastimet tunnistamisen
ajastintoiminnolla varustettuun Bang & Olufsen
-televisioon tai -radioon, ajastin on asetettava
helpottamiseksi.
television tai radion opaskirjan ohjeiden mukaisesti.
Jos haluat sisällyttää BeoCenter 2:n ajastimeen,
ajastintoiminto on otettava käyttöön. Katso
lisätietoja sivulta 15.
Jos haluat käyttää ajastintoimintoa,
musiikkijärjestelmän kello on asetettava oikeaan
aikaan. Katso lisätietoja sivulta 15.
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Ääniasetukset
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Kaikki ääniasetukset on säädetty
tehtaalla neutraaleiksi, mutta ne
voidaan säätää ja tallentaa omien
mieltymysten mukaisiksi.

. . SOUND
1 PRESET VOLUME
2 ADJUST BALANCE
3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS]

Käyttäjä voi säätää
äänenvoimakkuutta, bassoa ja
diskanttia tai muuttaa vasemman ja
oikean kaiuttimen välistä balanssia.
Kun jokin äänenvoimakkuus on
tallennettu, musiikkijärjestelmä
aloittaa toiston tällä
äänenvoimakkuudella joka kerta,
kun laitteeseen kytketään virta.
Musiikkijärjestelmässä on myös
loudness-toiminto, joka voidaan
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Loudness-toiminto tekee musiikista
dynaamisempaa. Loudness
kompensoi ihmiskorvan puuttuvaa
herkkyyttä kuulla korkeita ja matalia
taajuuksia, kun musiikkia kuunnellaan
hiljaisella äänenvoimakkuudella.

Kun haluat siirtyä SOUND-valikkoon, paina LIST,
avaa SETUP-valikko ja avaa sitten SOUND-valikko.
SOUND-valikon sisältö
PRESET VOLUME … Aseta musiikkijärjestelmän
äänenvoimakkuuden oletusarvo. Suurin
äänenvoimakkuus, joka voidaan tallentaa tässä
valikossa, on 75.
ADJUST BALANCE … Säädä kaiuttimien välistä
balanssia.
SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) … Säädä
basso ja diskantti mieleiseksesi ja ota loudness
käyttöön tai poista se käytöstä.

Hyödyllisiä vinkkejä
Ellet tallenna tekemiäsi ääniasetuksia,
musiikkijärjestelmä siirtyy käyttämään
esiasetettuja äänitasoja, kun järjestelmä
sammutetaan.
Äänenvoimakkuutta voidaan aina säätää
käyttöpaneelista käsin tai Beo4-kaukosäätimellä.
Jos musiikkijärjestelmä on kytketty Bang & Olufsen
-televisioon, ääni on säädettävä television opaskirjan
ohjeiden mukaisesti.

Perusasetukset

Musiikkijärjestelmän perusasetukset
voidaan muuttaa omien mieltymysten
mukaisiksi. OPTIONS-valikossa
voidaan asettaa kellonaika, ottaa
ajastintoiminto käyttöön tai poistaa
se käytöstä, asettaa DVD-asetukset*
ja valita kieli.
Lisäksi voidaan valita näytön
asetukset ja valita lähteet ja
toiminnot, jotka näkyvät LISTpainiketta painettaessa.
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. . OPTIONS
1 SET CLOCK …
2 ACTIVATE TIMER [ON/OFF]
3 SELECT LANGUAGE …
4 DISPLAY SETUP …

1 RADIO

5 LIST OPTIONS [N.MUSIC …]

2 CD

6 DVD OPTIONS …

3 STATUS [DEFAULT/ EXTENDED]
1 SCART SENSE OUT
2 DVD SOUND
3 SCART VIDEO OUT [RGB/CVBS …]
4 PARENTAL LOCK

Kun haluat siirtyä OPTIONS-valikkoon, paina LIST,
avaa SETUP-valikko ja avaa sitten OPTIONS-valikko.
OPTIONS-valikon sisältö
SET CLOCK … Aseta järjestelmän kelloon oikea
aika ja päivämäärä. – Tämä valikko tulee
näkyviin vain, jos musiikkijärjestelmää ei ole
kytketty televisioon.
ACTIVATE TIMER (ON/OFF) … Ota
ajastintoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
Valitse ON, jos haluat sisällyttää
musiikkijärjestelmän kaiuttimet ajastimeen.
SELECT LANGUAGE … Valitse näytön tekstien
kieli käytettävissä olevien kielten luettelosta.
DISPLAY SETUP … Tässä valikossa voit valita
radion ja CD:n näytön tietojen tyypin ja määrän.
RADIO- ja CD-asetukset määrittävät, mitä
näytön yläosassa näkyy, esim. radio text -tietoja
tai CD:n nimi. STATUS-asetus määrittää, mitä
tietoja näytössä näkyy väliaikaisesti –
käyttöpaneelia käytettäessä – tai pysyvästi.
LIST OPTIONS … Lisää toimintoja, ominaisuuksia
ja valikkoja luetteloon, joka tulee näkyviin
painettaessa LIST.
DVD OPTIONS … Valitse DVD:n asetukset. Katso
lisätietoja sivulta 21.*

Hyödyllisiä vinkkejä
Aluksi LIST-painiketta painettaessa näyttöön tulee
vain SETUP.
Jos STATUS DISPLAY -asetukseksi valitaan
DEFAULT-asetuksen sijasta EXTENDED, tiedot,
jotka muuten näkyisivät vain hetken aikaa,
näkyvät näytössä koko ajan.
Näyttöön voidaan poimia kellonaika. Paina
BeoCenter 2:n LIST-painiketta ja valitse SHOW
CLOCK tai paina Beo4-kaukosäätimen LISTpainiketta ja valitse CLOCK.
Jos musiikkijärjestelmä on kytketty Bang & Olufsen
-televisioon tai -radioon, kello on asetettava
television tai radion opaskirjan ohjeiden mukaisesti.
Jos järjestelmä on kytketty televisioon, ajastimet
ohjelmoidaan television kautta, mutta jos haluat
niiden toimivan BeoCenter 2:ssa, ACTIVATE TIMER
-valikon asetukseksi on valittava ON. Tämä
toiminto edellyttää, että BeoCenter 2:een on
kytketty kaiuttimet.
Jos olet vahingossa valinnut väärän kielen, voit
avata kielivalikon painamalla LIST, siirtymällä
viimeiseen valikon kohtaan, painamalla ,
painamalla sitten 5 ja vielä 3.

*Tämä koskee vain DVD-soittimella varustettuja
BeoCenter 2 -järjestelmiä.

PIN-koodijärjestelmän käyttäminen
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PIN-koodijärjestelmä voidaan ottaa
käyttöön haluttaessa. PINkoodijärjestelmä poistetaan käytöstä,
kun PIN-koodi poistetaan.
Kun PIN-koodi on käytössä ja
järjestelmän virta on ollut katkaistuna
yli 30 minuutin ajan, musiikkijärjestelmä
voidaan aktivoida uudelleen vain
kytkemällä virta ja antamalla PINkoodi käyttöpaneelin avulla.
Jos PIN-koodia ei anneta,
musiikkijärjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan kolmen
minuutin kuluttua.
PIN-koodi voidaan muuttaa, mutta se
voidaan tehdä vain viisi kertaa 3
tunnin aikana.
Jos järjestelmään annetaan väärä PINkoodi tai pääkoodi, tai jos PIN-koodia
yritetään muuttaa liian usein, näyttöön
tulee viesti PINCODE ERROR.

PINCODE
1 NEW PINCODE …

CONFIRM PINCODE

2 DELETE PINCODE …

Kun haluat avata PINCODE-valikon, paina LIST,
paina kaksi kertaa ja paina lopuksi EXIT.
PINCODE–valikon sisältö
NEW PINCODE … Anna tai muuta PIN-koodi.
DELETE PINCODE … Poista PIN-koodijärjestelmä
käytöstä.
Pääkoodin antaminen
> Kun musiikkijärjestelmä kysyy PIN-koodia, aloita
pääkoodin antaminen painamalla kolme kertaa
.
> Anna pääkoodi.
> Kun olet antanut pääkoodin, PINkoodijärjestelmä on poistettu käytöstä ja
musiikkijärjestelmä on käyttövalmis. Jos haluat
ottaa PIN-koodijärjestelmän uudelleen käyttöön,
sinun on annettava uusi PIN-koodi.

Hyödyllisiä vinkkejä
Oikean PIN-koodin saa yrittää antaa viisi kertaa,
minkä jälkeen järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
Älä yritä käynnistää järjestelmää uudelleen
valmiustilasta. Järjestelmä voidaan käynnistää
vasta kolmen tunnin kuluttua.
Jos näytössä näkyy PIN, kun otat toimintoa ensi
kerran käyttöön, etkä ole saanut PIN-tunnusta
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, ota jälleenmyyjään
yhteys PIN-tunnuksen saamiseksi.
Jos PIN-koodi unohtuu, ota yhteys Bang & Olufsen
-jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä auttaa sinua
hankkimaan Bang & Olufsenilta pääkoodin.
Pääkoodi tarvitaan musiikkijärjestelmän
aktivoimiseen.
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DVD:n käyttäminen
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Tämä luku koskee vain DVDsoittimella varustettuja BeoCenter 2
-laitteita. DVD-soitinta käytetään
Beo4-kaukosäätimellä.
DVD:tä toistettaessa voidaan
suorittaa hakuja eri nopeuksilla,
siirtyä levyn toiseen kohtaan tai avata
DVD-levyn valikko.
DVD-levyn toistoa voidaan aina
jatkaa kohdasta, jossa toisto viimeksi
pysäytettiin, jos DVD-levyn toisto on
keskeytetty painamalla STOP-näppäintä
kahdesti, ei kolmesti.
Jotkin levyt eivät rekisteröidy riippumatta
siitä, onko DVD-soitin “toistotilassa” vai
“valikkotilassa” käytön aikana. Näissä
harvoissa tapauksissa on painettava
keltaista näppäintä ennen komennon
lähettämistä soittimeen. Esimerkiksi
valikoissa valinta on tallennettava
painamalla ensin keltaista näppäintä ja
sitten GO-näppäintä.
Jos kaiuttimet on kytketty suoraan
BeoCenter 2:een, DVD:n katselun aikana
voidaan kuunnella radiota. Tällaisessa
kokoonpanossa käyttöpaneelilla ohjataan
radiota.

DVD-levyn jakson
toistaminen ja vaihtaminen
Aloita DVD-levyn toisto
painamalla tätä näppäintä.

DVD

Siirry jaksosta toiseen painamalla
näitä näppäimiä. Siirry levyn
muihin jaksoihin painamalla
näppäintä toistuvasti.
Siirry suoraan haluamaasi
jaksoon antamalla jakson
numero.

1–9

Pikakelaa eteen tai taakse
toiston aikana painamalla näitä
näppäimiä.
Jatka toistoa painamalla GOnäppäintä.
DVD-levyn toiston
keskeyttäminen,
hidastaminen tai
lopettaminen
Keskeytä toisto tällä
näppäimellä.

DVD:n kuvaruutuvalikkojen
käyttäminen
Avaa äänikielivalikko* painamalla
punaista näppäintä. Voit vaihtaa
eri vaihtoehtojen välillä
painamalla tätä näppäintä
toistuvasti. Kun olet tehnyt
valinnan, valikko häviää.
Avaa tekstityskielivalikko*
painamalla vihreää näppäintä.
Voit vaihtaa eri vaihtoehtojen
välillä painamalla tätä näppäintä
toistuvasti. Kun olet tehnyt
valinnan, valikko häviää.
Avaa levyvalikko painamalla
sinistä näppäintä.

GO
Levyvalikoissa
Selaa valikkojen vaihtoehtoja
nuolinäppäimillä.

STOP

Tallenna haluamasi valinta tai
asetus painamalla tätä
näppäintä.

GO

*Kaikissa levyissä ei ole erillisiä
tekstitys- ja äänikielivalikkoja.
Näissä tapauksissa on käytettävä
pää- tai levyvalikkoa.

Aloita hidastettu toisto joko
eteen tai taakse painamalla tätä
näppäintä.
Lopeta toisto kokonaan
painamalla näppäintä uudelleen
tai...

STOP

… jatka toistoa painamalla tätä
näppäintä tai...

GO

... palaa levyn alkuun painamalla
näppäintä kolmannen kerran.

STOP

Joissakin DVD-levyissä on
erikoistoimintoja, esimerkiksi
ylimääräisiä filmikohtia, jotka
ovat käytettävissä tietyillä
hetkillä toiston aikana. Valitse
kyseinen erikoistoiminto
painamalla GO.

HUOMAA! Jos käyttöpaneelissa on Beo4kaukosäätimen näppäintä vastaava painike, myös
sitä voidaan käyttää.

19

Kun DVD on valittu
Avaa levyn ylin valikko*
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 1.

1

Selaa valikkojen vaihtoehtoja
nuolinäppäimillä.

GO
Tallenna haluamasi valinta tai
asetus painamalla tätä näppäintä.
Avaa tilannenäyttövalikko
painamalla keltaista näppäintä ja 2
sitten 2. Siirry seuraavaan
näyttöön painamalla uudestaan 2
Poista tilannenäyttö painamalla
kolmannen kerran 2.
Avaa DVD:n asetusvalikko
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 3. Tämä selostetaan
seuraavalla sivulla.
Zoomaa kuvaa painamalla
keltaista näppäintä ja sitten 4.
Kasvata zoomauskerrointa
painamalla 4. Poistu
zoomaustoiminnosta painamalla
kolmannen kerran 4.

3

4

Avaa kuvakulmavalikko
painamalla keltaista näppäintä ja 5
sitten 5. Voit vaihtaa eri
vaihtoehtojen välillä painamalla 5.
Kun olet tehnyt valinnan, valikko
häviää. Jos kuvakulman ilmaisin
on kuitenkin valittu levyn
asetusvalikosta, kuvake jää
näyttöön.
*Kaikissa levyissä ei ole ylintä
valikkoa.

HUOMAA! Tämän DVD-soittimen aluekoodi on
asetettu tehtaalla oikeaksi. Levyjä, joilla on muu
aluekoodi, ei voi käyttää tässä soittimessa.

Toisentyyppisten levyjen toistaminen
BeoCenter 2 on suunniteltu toistamaan
useantyyppisiä levyjä. Tuetut tyypit ovat:
– DVD–Video
– Audio-CD
– Video-CD
– CD-R/RW
– DVD-R/RW, jos levy on tallennettu DVDvideona ja se on viimeistelty.
– Laitteessa voidaan soittaa mp3-tiedostoja
sisältäviä levyjä, jos näytteenottotaajuudeksi
on asetettu 32, 44,1 tai 48 kHz.
– WMA (Windows Media Audio)
MP3- tai WMA-tiedostoja sisältäviä levyjä
toistettaessa voidaan siirtyä kappaleesta
toiseen näppäimillä ja ja kelata
näppäimillä ja . Huomaa, että mp3kappaleita voidaan kelata vain, jos toisto
aloitettiin painamalla Beo4:n DVD-näppäintä.
Avaa Disc Navigator -valikko sivun 21
ohjeiden mukaan ja selaa sen sisältöä. Sulje
luettelo painamalla EXIT.
– JPEG-tiedostot, joiden resoluutio on
korkeintaan 3 072 x 2 048. JPEG-tiedostoja
sisältäviä levyjä katsottaessa kuvaa voidaan
kääntää painamalla keltaista näppäintä ja
sitten ja sekä ja .
– Soitin tukee DivX-versioita 3, 4, 5 ja DivX
VOD.
Yleensä datatiedostojen toisto on mahdollista
vain, jos ne on tallennettu
CD-R/RW-levylle.
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>> DVD:n käyttäminen

Initial Settings

Play Mode

Play Mode

Disc Navigator

Initial Settings

A-B Repeat

A (Start Point)

Digital Audio Out

Dolby Digital Out

Dolby Digital

Repeat

B (End Point)

Video Output

DTS Out

DTS

Random

Off

Language

Search Mode

Display
Options

DVD-valikkojen käyttäminen
> Avaa DVD:n päävalikko painamalla keltaista
näppäintä ja sitten 3 .
> Siirry haluamasi valikon kohdalle painamalla
tai ja paina GO.
> Siirry valikoissa ja asetuksissa nuolinäppäimillä
, ja .
> Tallenna valinta painamalla GO .
> Poistu kuvaruutuvalikoista painamalla EXIT .
BeoCenter 2:een on ladattava levy, jotta valikot
voidaan avata.

HUOMAA! Nämä valikot ovat käytettävissä vain,
jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-soittimella.

,

Play mode -valikon sisältö
Play Mode -valikossa voidaan tehdä toistoon
liittyviä valintoja. Käytettävissä ovat seuraavat
vaihtoehdot:
A–B Repeat … A–B Repeat -toiminnolla voidaan
määrittää levylle kaksi pistettä, jotka
muodostavat silmukan, jota toistetaan tauotta.
Repeat … Repeat-toiminnolla voidaan toistaa
levyn nimikettä tai jaksoa tauotta.
Random … Random-toiminnolla voidaan toistaa
levyn nimikkeitä tai jaksoja satunnaisessa
järjestyksessä.
Search Mode … Search Mode -toiminnolla
voidaan hakea levyltä joko tiettyjä jaksoja tai
nimikkeitä tai kuluneen ajan mukaan.

Initial Settings -valikon sisältö
Initial Settings -valikossa voidaan valita DVDtoiston asetukset. Tämän valikon asetuksia ei
voida määrittää toiston aikana. Käytettävissä ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Digital Audio Out … Valitse järjestelmän
äänilähtö. Dolby Digital Out -vaihtoehdot ovat:
Dolby Digital tai Dolby Digital > PCM (stereo).
DTS Out -vaihtoehdot ovat: DTS ja DTS > PCM
(stereo).
Video Output … Tässä valikossa voidaan valita
televisiolle sopiva kuvasuhde: 4:3 (letterbox),
4:3 (pan & scan) tai 16:9 (laajakuva).
Kuvasuhteessa “4:3 (letterbox)” kuvaruudun
ylä- ja alalaidassa näkyy mustat palkit.
Component Out; Muuta vain, jos vaihdat AV
Connector Out -asetukseksi Video.
AV Connector Out, Paras laatuasetus; RGB.
Language … Language-valikossa voidaan
tallentaa haluttu kieli äänelle, tekstitykselle ja
levyvalikolle ja päättää, näkyykö mahdollinen
tekstitys toiston aikana. Tässä valikossa valittuja
kieliä käytetään, jos ne ovat käytettävissä
toistettavalla levyllä.
Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieli on valittava
levyvalikosta, vaikka tekstityskieli olisi
aikaisemmin valittu “Language”-valikosta.
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Disc Navigator
Title
Chapter

Display … Display-valikossa voidaan valita
DVD-soittimen valikkojen kieli sekä päättää,
näytetäänkö käyttönäytöt kuvaruudussa ja
näytetäänkö kuvakulman ilmaisin. Kuvakulman
ilmaisin on käytettävissä vain, jos levyllä on
vaihtoehtoisia kuvakulmia.
Options … Joissakin DVD-levyissä on Parental
Lock -taso (lapsilukko). Jos tasoksi on määritetty
taso, joka on DVD-levylle määritettyä tasoa
alhaisempi, levy toistetaan vain, jos annetaan
oikea PIN-koodi. Jotkin levyt tukevat myös
Country Code (maakoodi) -ominaisuutta. Tällöin
soitin ei toista levyn tiettyjä kohtauksia
määritettyjen Country Code- ja Parental Lock
-asetusten mukaan. Ennen Parental Lock -tason
tai Country Code -asetuksen antamista on
annettava PIN-koodi. PIN-koodi voidaan vaihtaa
milloin tahansa.
Jos PIN-koodi unohtuu, siirry DVD OPTIONS
-valikkoon ja nollaa PARENTAL LOCK. Toiminto
poistetaan tämän jälkeen käytöstä. DVD
OPTIONS -valikko kuvataan oikealla.
DivX VOD :tä käytetään tilausvideopalvelussa
(video on demand). Luo valikon avulla DivX VOD
-rekisteröintikoodi palveluntarjoajalle lähetettäväksi.
Pyydä lisätietoja DivX VOD -palveluntarjoajaltasi.

Disc Navigator -valikon sisältö
Disc Navigator -valikon avulla voidaan siirtyä
nopeasti levyn tiettyihin nimikkeisiin tai jaksoihin.

BeoCenter 2:n DVD OPTIONS valikko
Seuraavat asetukset on tehtävä BeoCenter 2:n
DVD OPTIONS -valikossa. Katso lisätietoja
sivulta 15.

SCART SENSE OUT … Jos järjestelmä on kytketty
suoraan BeoVision MX -sarjan televisioon (eli
4000/4002, 6000/7000), AV 9000:een tai
Bang & Olufsen -televisioon, jossa ei ole 21napaista SCART-liitäntää, valitse OFF.
Jos järjestelmä on kytketty BeoVision MX televisioon AV 2 Expander -jakorasian kautta,
tai jos se on kytketty johonkin muuhun Bang &
Olufsen -televisioon, valitse ON.
DVD SOUND … Jos haluat DVD:n äänen
kuuluvan musiikkijärjestelmään kytketyistä
kaiuttimista, valitse PL/SCART.
Jos haluat DVD:n äänen kuuluvan vain television
kaiuttimista, valitse SCART, vaikka televisiossa ei
olisi 21-napaista SCART-liitäntää.
SCART VIDEO OUT … Jos järjestelmä on kytketty
AV 9000-, BeoVision LX-, BeoVision MS- tai
BeoVision MX 4000/4002/6000/7000
-televisioon, valitse CVBS.
Jos järjestelmä on kytketty BeoVision Avant 50 Hz
-televisioon tai Bang & Olufsen -televisioon,
jossa ei ole 21-napaista SCART-liitäntää,
valitse Y/C.
Jos järjestelmä on kytketty johonkin muuhun
televisioon, valitse RGB/CVBS.
PARENTAL LOCK … Jos DVD:n PIN-koodi on
unohtunut ja haluat nollata koodin, avaa tämä
valikko ja valitse YES.

Beo4-kaukosäätimen käyttö
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Jotta tarvittavat ”lisänäppäimet” näkyisivät Beo4kaukosäätimessä, ne on lisättävä Beo4:n luetteloon.
Lisää Beo4-kaukosäätimeen RANDOM- ja REPEATnäppäimet, jotta voit käyttää näitä toimintoja.
Lisää A.AUX-näppäin, jotta voit ottaa käyttöön
AUX-liitäntään kytketyn äänilähteen. Katso
lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

Jos musiikkijärjestelmää käytetään
yhdessä muiden Bang & Olufsen laitteiden kanssa, katso lisätietoja
näiden laitteiden käytöstä niiden
omista opaskirjoista.

Selaa radiokanavia tai CD-levyn kappaleita. Kun
Beo4:n näytössä näkyy RANDOM tai REPEAT,
toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla ja
poistaa käytöstä painamalla

TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V MEM

RECORD

A MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

RADIO
DVD

CD

Hakee CD-levyltä tai siirtyy valikoissa
vasemmalle tai oikealle
Jatkaa toistoa, ottaa lähteen käyttöön ja hyväksyy
asetukset tai valitsee Beo4:n näytössä näkyvän
toiminnon (esim. CLOCK)

GO

Näyttää ”lisänäppäimet”, kuten RANDOM,
REPEAT tai N.MUSIC* – Tämä ei ole sama kuin
BeoCenter 2:n LIST-painike!

LIST

Säätää äänenvoimakkuuden. Mykistä kaiuttimet
painamalla näppäimen keskeltä, palauta ääni
painamalla näppäintä uudelleen.

*HUOMAA! Värillisiä painikkeita käytetään myös
kuunneltaessa musiikkia N.MUSIC-tilassa. Katso
lisätietoja BeoPortin opaskirjasta.

Kytkee DVD:n päälle – tämä koskee vain DVDsoittimella varustettuja BeoCenter 2 -järjestelmiä
Kytkee CD:n päälle

0–9

Antaa radiokanavien, CD:n kappaleiden tai DVD:n
jaksojen numerot. Valitse numeroitu valikon kohta
numeronäppäimillä

MENU

Siirtyy valikkojärjestelmään – Vastaa BeoCenter 2:n
LIST-painiketta

R ANDOM

Käytetään valikoituja DVD-toimintoja varten,
esimerkiksi tekstitysvalikon avaamiseksi DVD-levyn
katselun aikana. Näitä painikkeita käytetään vain,
jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-toiminnolla*

N.MUSIC
GO

Keskeyttää CD:n toiston milloin tahansa
tai siirtyy edelliselle valikkotasolle

Kytkee radion päälle

STOP

LIST

STOP

EXIT

EXIT

•

Poistuu valikkojärjestelmästä
Kytkee musiikkijärjestelmän valmiustilaan

Hakemisto

23

Ajastin

DAB-radiokanavat

Ajastimen asetusten tarkasteleminen,
muokkaaminen tai poistaminen, 13
Ajastintoiminnon kytkeminen toimintaan, 13
Musiikkijärjestelmän käynnistyminen ja
sammuminen automaattisesti, 13
Yhdysrakenteisen kellon asetukset, 15

DAB-antenniliitäntä, Liitäntäyksikön opaskirjan
sivu 6
DAB-antennin säätäminen, 11
DAB-audiosignaalin kompressoinnin
säätäminen – DAB DRC, 10
DAB-radiokanavien virittäminen, sivut 10–11

Asetukset

DVD

DVD-toiston asetukset, sivut 19–20
Kellon asettaminen, 15
Äänen säätäminen, 14

DVD – lapsilukko, sivut 21
DVD-levyn toistaminen, 18
DVD:n kuvaruutuvalikot, 20
DVD:n käyttäminen, 18
DVD OPTIONS -valikko, 21
DVD – tekstityksen kieli, 20
DVD – ääniraidan kieli, 20

Audio-/videojärjestelmä
Audio-/videojärjestelmän käyttäminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 11
Musiikkijärjestelmän kytkeminen
videojärjestelmään, Liitäntäyksikön opaskirjan
sivu 6
Option-asetus (käyttövaihtoehto),
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10

Beo4-kaukosäädin

Ensimmäiset asetukset
Ensimmäisten asetusten määrittäminen, 8

Huolto
Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 12

Beo4-kaukosäätimen käyttäminen, 22

CD-soitin
CD-levyjen nimeäminen, 12
CD-levyjen nimien poistaminen, 12
CD-levyn toistaminen, 4, 4
CD-levyn uudelleentoisto jopa 12 tunnin
ajan, 12
Kappaleiden satunnaistoisto, 12
Levyn asettaminen levypesään, 5
Suosikkikappaleiden toistaminen, 12

Kaapelit
Kaapelien kytkennät, Liitäntäyksikön opaskirjan
sivu 6
Kaapelisuojuksen asentaminen, Liitäntäyksikön
opaskirjan sivu 5

Kaiuttimet
Kaiuttimien kytkennät, Liitäntäyksikön
opaskirjan sivu 6

Kappaleet
Kappaleiden satunnaistoisto, 12
Suosikkikappaleiden toistaminen, 12

Käyttöpaneeli
Käyttöpaneelin yleiskatsaus, 4
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>> Hakemisto

Kello

N.Radio

Seinäteline

Yhdysrakenteisen kellon asetukset, 15

N.RADIO-tila, 9

Seinätelineen (lisävaruste) asentaminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 8

Kieli

Näytöt

DVD-kielen muuttaminen, 19
Näytön tekstien kielen muuttaminen, 15

Näytössä näkyvät tiedot ja niiden
muuttaminen, 5 ja 15

Kuulokkeet

Option-asetus

Kuulokkeiden kytkeminen, 5

Musiikkijärjestelmän Option-asetuksen ohjelmoiminen, Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10

Kytkennät
Antenniliitäntä, Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6
Kaiuttimien kytkennät, Liitäntäyksikön
opaskirjan sivu 6
Kuulokkeiden kytkeminen, 5
Liitäntäyksikkö, Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6
Musiikkijärjestelmän kytkeminen
videojärjestelmään, Liitäntäyksikön opaskirjan
sivu 6

Liitäntäpaneeli
Liitännät, Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6

Sijoituspaikka
Musiikkijärjestelmän sijoittaminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 4

Uudelleentoisto
CD-levyn uudelleentoisto, 12

PIN-koodi

Valikot

PIN-koodijärjestelmän ottaminen käyttöön, 16
PIN-koodin käyttäminen, 16
PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 16
Pääkoodin antaminen, 16
Unohtunut PIN-koodi, , 16

Valikkojen käyttäminen, 7
Valikkosymbolit, 6

Poistaminen
CD-levyjen nimien poistaminen, 12
Soittolistojen poistaminen, 12
Viritettyjen kanavien poistaminen, 10

Valikot
CD-levyjen nimien poistaminen, 12
CD-levyn nimeäminen, 12
Radiokanavan nimeäminen, 10

Yhteystiedot
Bang & Olufsenin yhteystiedot, 25

Master Link
Audio-/videojärjestelmä, Liitäntäyksikön
opaskirjan sivu 10
Audio-/videojärjestelmän käyttäminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 11
Option-asetus (käyttövaihtoehto),
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10

Merkkivalo
Merkkivalo, 5

N.Music
N.MUSIC-tila, 9

Puhdistaminen
CD-levyjen käsitteleminen, Liitäntäyksikön
opaskirjan sivu 12
Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen,
Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 12

Radio
Kanavien virittäminen, 10
Radion virran kytkeminen, 4
Viritettyjen kanavien nimeäminen, 10
Viritettyjen kanavien poistaminen, 10
Viritettyjen kanavien siirtäminen, 10

Satunnaistoisto
Kappaleiden satunnaistoisto, 12

Ääni
Stereo- ja monotoiston välillä vaihtaminen, 10
Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai
loudnessin säätäminen, 14
Äänenvoimakkuuden säätäminen, 4
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Tiedoksesi
Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme
ajattelemme nimenomaan sinun tarpeitasi.
Pyrimme tekemään laitteistamme
mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.
Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi
kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia
sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki
tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen
– voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme
edelleen.
Kiitos!
Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa
www.bang-olufsen.com
tai lähetä postia osoitteeseen:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
Faksi:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (faksi)
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) –
ympäristönsuojelu
Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat
antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä
edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita
tapoja hyödyntää tällaista romua. Direktiivi koskee
valmistajia, jälleenmyyjiä ja kuluttajia.
WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat
että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet ja niiden osat
ympäristöystävällisellä tavalla ja että laitteiden ja
romun sisältämät materiaalit tai energia
kierrätetään tai käytetään uudelleen. Sähkö- ja
elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja
elektroniikkalaitteet ja niiden osat on kerättävä ja
hävitettävä erikseen.
Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta
hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja
laitteet on merkitty ohessa kuvatulla merkillä.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten
terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja
järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
ja -romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa
tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat
haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan
luontoa.
Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja ja
neuvoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Vain Yhdysvaltojen markkinoille!
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja
hyväksytty täyttämään luokan B digitaaliselle
laitteelle asetetut ehdot FCC-säännösten osan 15
mukaisesti. Nämä ehdot on suunniteltu antamaan
riittävä suoja häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa.

Tämä tuote täyttää ETY-direktiivien 89/336 ja
73/23 määräykset.

Tämä laite luo, käyttää ja lähettää
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja
käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se
CLASS 1
saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeLASER PRODUCT
seen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida
kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa
CD-soittimeen kiinnitetty mustakeltainen tarra
häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä
voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, varoittaa siitä, että laite sisältää laserjärjestelmän
ja että se on luokiteltu luokan 1 laserlaitteeksi.
katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan
Mikäli CD-/DVD-soittimen käytössä ilmenee
häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:
– Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. ongelmia, ota yhteys Bang & Olufsen
-jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain
– Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin
ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.
kauemmaksi toisistaan.
– Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri
VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa
virtapiirissä kuin vastaanotin.
selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle
– Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen
säteilylle.
radio-/TV-huoltoon.
Vain Kanadan markkinoille!
Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki
Kanadan häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut
säädökset.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa
tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit
4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; ja
6,516,132 ja muut immateriaalioikeudet. Tämän
tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön on
hankittava lupa Macrovisionilta. Ilman Macrovisionin
antamaa erillistä lupaa sitä saa käyttää vain kotona
tapahtuvaan ja muuhun rajoitettuun katseluun.
Käänteistekniikan käyttö ja purku on kielletty.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
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DVD Video -logo on rekisteröity tavaramerkki.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
Conﬁdential unpublished works.
Copyright 1992–1997. All rights reserved.
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