BeoCenter 2
Rokasgrāmata

Saturs

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā
lietot sistēmu BeoCenter 2.
Tajā aprakstīta sistēmas BeoCenter 2
lietošana gan ar DVD iekārtu, gan
bez tās. Tas nozīmē, ka informācija
par DVD funkcijām šajā rokasgrāmatā
ir iekļauta neatkarīgi no tā, vai
iegādātā sistēma BeoCenter 2 ir
aprīkota ar DVD iekārtu vai nav.
Norādījumus par uzstādīšanu un
ligzdu bloku skatiet atsevišķajā ligzdu
bloka rokasgrāmatā.

Mūzikas sistēmas lietošana, 4
Informācija par to, kā ieslēgt un lietot avotus,
izmantojot tiešās vadības paneli.
Izvēļņu simbolu lasīšana, 6
Izvēlnēs sastopamo simbolu skaidrojums.
Izvēļņu lietošana, 7
Informācija par to, kā pārvietoties izvēlnēs un kā
aizpildāmajās izvēlnēs veikt iestatījumus.
Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 8
Informācija par iestatīšanas gaitu pirmajā
lietošanas reizē.
Papildu avotu, funkciju un izvēļņu atvēršana, 9
Informācija par funkcijām, līdzekļiem un izvēlnēm,
ko var aktivizēt, izmantojot tiešās vadības paneli.
Radiostaciju noregulēšana un rediģēšana, 10
Informācija par to, kā noregulēt, pārvietot un
dzēst radiostacijas un kā tām piešķirt nosaukumus.
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Skaņas iestatījumi, 14
Informācija par to, kā saglabāt prioritāros skaļuma,
zemo un augsto frekvenču, balansa un
toņkompensācijas iestatījumus.
Opciju iestatījumi, 15
Informācija par to, kā mainīt mūzikas sistēmas
pamatiestatījumus.
PIN koda sistēmas lietošana, 16
Informācija par to, kā aktivizēt un lietot PIN koda
sistēmu.
DVD lietošana, 18
Informācija par to, kā demonstrēt DVD un kā
televizora ekrānā lietot DVD izvēlnes.
Tālvadības pults Beo4 izmantošana, 22
Informācija par to, kā izmantot tālvadības pulti
Beo4 un kā no attāluma vadīt mūzikas sistēmas
darbību.
Alfabētiskais satura rādītājs, 23

Audiokompaktdisku atskaņošanas
iestatījumi, 12
Informācija par to, kā aktivizēt speciālās
kompaktdisku atskaņošanas funkcijas, kā piešķirt
kompaktdiskiem nosaukumus un kā rediģēt
kompaktdiskus.
Mūzikas sistēmas ieprogrammēšana, lai tā
ieslēgtos un izslēgtos automātiski, 13
Informācija par to, kā taimera iestatījumiem
piešķirt nosaukumus un kā šos iestatījumus
aktivizēt.

Mūzikas sistēmas lietošana
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Lai regulētu skaļumu, virziet pirkstu pa “ripu”.

Mūzikas sistēma ir paredzēta lietošanai ar
tiešās vadības paneli. Lietojiet mūzikas
sistēmu, lai klausītos radio vai kompaktdiskus.
Nospiediet tikai vienu tiešās vadības paneļa
pogu, lai klausītos skanējumu pēc savas izvēles.
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Radiouztvērēja ieslēgšana

RADIO

Sistēmā ievietotā diska atskaņošanas sākšana

DISC

Diska nodalījuma atvēršana un aizvēršana

LOAD

Papildu avotu saraksta, funkciju un izvēļņu
atvēršana displejā

LIST

Radiostaciju, kompaktdiskos iekļauto vai N.MUSIC*
dziesmu, izvēļņu elementu izvēle

0–9

Izvēļņu sistēmas aizvēršana
Sistēmas BeoCenter 2 pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu.
Nospiežot divreiz, gaidīšanas režīmā tiek ieslēgta
visa sistēma

*ŅEMIET VĒRĀ! Krāsainās pogas var izmantot arī
N.MUSIC klausīšanās laikā. Lai iegūtu plašāku
informāciju, skatiet BeoPort rokasgrāmatu.

EXIT

•

Meklēšana kompaktdiskā, pāreja no vienas mapes uz citu
N.MUSIC režīmā* un izvēlnes kursora pārvietošana sānis
Pāreja no vienas radiostacijas, dziesmas kompaktdiskā vai
N.MUSIC režīmā* uz citu un izvēlnes kursora pārvietošana
uz augšu vai uz leju
GO

Aizpildāmo izvēļņu atvēršana, izvēlēto iestatījumu
apstiprināšana un saglabāšana izvēlnēs. Kompaktdiska
klausīšanās laikā nospiežot vienreiz — atskaņošanas
apturēšana, nospiežot vēlreiz — atskaņošanas atsākšana

••
••

Izvēlēto DVD funkciju izmantošana, piemēram, subtitru
izvēlnes atvēršana DVD demonstrēšanas laikā. Šīs pogas
var izmantot tikai tad, ja sistēma BeoCenter 2 ir aprīkota ar
DVD iekārtu*
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Austiņu ligzda

Statusa rādījums

Kad sistēmai ir pievienotas austiņas, tai pievienotie skaļruņi ir izslēgti.
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Paplašinātais statusa rādījums displejā nav ieslēgts
visu laiku. Visu laiku ir redzama tikai pirmā rinda.
Mūzikas sistēmas lietošanas laikā displejā īslaicīgi
tiek parādīta papildu informācija, piemēram,
dziesmas ilgums un kompaktdiska nosaukums.
Ja displeja rādījuma iestatījumu nomainīsit uz
EXTENDED, displejā vienmēr būs redzams
pašreizējais statuss un papildinformācija. Plašāku
informāciju skatiet 15. lpp.
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EX IT

0

Gaismas indikators
Zem displeja esošais gaismas indikators mirgo, kad
notiek pieskaršanās kādai pogai. Indikators deg
pastāvīgi, ja mūzikas sistēma ir ieslēgta gaidīšanas
režīmā.

Diska ievietošana
Nospiediet pogu LOAD, lai atvērtu diska nodalījumu.
Kad diska nodalījums ir atvērts, ievietojiet tajā disku* ar uzlīmi
uz savu pusi.
Nospiediet vēlreiz pogu LOAD, lai aizvērtu diska nodalījumu, vai
nospiediet pogu DISC, lai atskaņotu sistēmā ievietoto disku. Ņemiet
vērā, ka atkarībā no audiosistēmas statusa tas var ilgt kādu laiku.
*Pārliecinieties par to, vai disks ir ievietots starp visiem četriem izciļņiem.
Ja disks ir novietots uz viena vai vairākiem izciļņiem, diskierīci nevar
ievilkt un aizvērt pareizi. Tas var izraisīt sistēmas vai diska bojājumus.

ŅEMIET VĒRĀ! Sistēmu BeoCenter 2 var arī lietot,
izmantojot tālvadības pulti Beo4. Plašāku
informāciju skatiet 22. lpp.

Izvēļņu simbolu lasīšana
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BeoCenter 2 izvēļņu sistēma
nodrošina vairākas iespējas. Izvēlieties
izvēlnēs iekļautās papildu funkcijas
un līdzekļus vai saglabājiet prioritāros
iestatījumus.
Izvēlnē tiek parādīti pašreizējie
funkciju iestatījumi, piemēram,
RANDOM — ON vai OFF.
Simbolu skaidrojums, kas attēlots pa
labi, palīdz noteikt atvērtās izvēlnes
atrašanās vietu izvēļņu sistēmā. Lai
pārvietotos pa izvēļņu sistēmu,
izmantojiet bultiņu pogas. Lai atvērtu
aizpildāmo izvēlni, nospiediet pogu
GO vai .
Ja izvēlni aizverat, nospiežot pogu
EXIT, sistēma nosaka, vai ir veiktas
kādas izmaiņas, un tiek parādīts
jautājums, vai šīs izmaiņas ir
jāsaglabā.
Ja mēģināt piekļūt izvēlnei, kuras
atvēršanai ir jāieslēdz konkrēts avots,
displejā tiek parādīti norādījumi, kas
jāizpilda. Ja sistēma ir uzstādīta audio/
video sistēmā, daži iestatījumi jāveic
pievienotajā televizorā vai radiouztvērējā.

Izvēlnes līmeņu simboli
Punkts pirms izvēlnes nosaukuma norāda,
ka ir atvērts izvēlnes pirmais apakšlīmenis.
Divi punkti pirms izvēlnes nosaukuma
norāda, ka ir atvērts izvēlnes otrais
apakšlīmenis.
Trīs punkti pirms izvēlnes nosaukuma
norāda, ka ir atvērts izvēlnes trešais
apakšlīmenis.

. OPTIONS
1
2
3
4
5
6

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

Trīs punkti pēc izvēlnes nosaukuma norāda, ka
šai izvēlnei ir apakšizvēlnes.

Bultiņveida kursors
Bultiņa pirms izvēlnes elementa norāda
kursora atrašanās vietu, kā arī apakšizvēļņu
pieejamību. Lai pārietu uz nākamo līmeni,
nospiediet pogu vai GO.
Gaiša bultiņa norāda, ka konkrētā izvēlne
pašlaik nav pieejama.

. OPTIONS
1
2
3
4
5
6

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

Kvadrātveida kursors
Kvadrāts pirms izvēlnes elementa nosaukuma
norāda kursora atrašanās vietu un apzīmē
aizpildāmo izvēlni. Lai atvērtu šādu izvēlni,
nospiediet pogu vai GO.
Gaišs kvadrāts norāda, ka konkrētā izvēlne
pašlaik nav pieejama.

Izvēļņu lietošana

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 …

RADIO …
AUDIO CD …
TIMER …
SOUND …
OPTIONS …

.. SOUND

LIST

Galvenās izvēlnes
Izvēļņu sistēmas atvēršana
Pāriešana augšup vai lejup

Nospiediet pogu
elementu SETUP

, lai pārietu lejup uz izvēlnes

Nospiediet pogu
SETUP

vai GO, lai atvērtu izvēlni

Aizpildāmo izvēļņu vai apakšizvēļņu atvēršana
Pāriešana uz iepriekšējo izvēlnes līmeni

Nospiediet pogu , lai pārietu lejup uz izvēlnes
elementu SOUND

. SETUP
1
2
3
4
5

Iestatījuma maiņa
Nospiediet pogu LIST, lai atvērtu izvēļņu
sistēmu
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GO
EXIT

Nospiediet pogu
SOUND

vai GO, lai atvērtu izvēlni

Nospiediet pogu
PRESET VOLUME

vai GO, lai atvērtu izvēlni

Aizpildāmo izvēļņu vai apakšizvēļņu atvēršana
Izvēļņu aizvēršana

1 PRESET VOLUME
2 ADJUST BALANCE
3 SET TONE

Nospiediet pogu vai , lai palielinātu vai
samazinātu iestatījuma PRESET LEVEL vērtību
Nospiediet pogu GO, lai tieši saglabātu
iestatījumus. Pēc tam displejā būs redzams
uzraksts STORED

… PRESET VOLUME
PRESET LEVEL: 40
___

Aizpildāmās izvēlnes
Iestatījumu pielāgošana, palielinot vai samazinot
vērtību, funkciju atlase vai atlases noņemšana

GO

Iestatījumu saglabāšana un izvēlnes aizvēršana
Pārvietošanās no viena iestatījuma uz citu vai
papildinformācijas atvēršana displejā

Nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu izvēlni.
— Ja nevēlaties saglabāt iestatījumus, nospiediet
pogu , lai kursoru pārvietotu uz izvēlnes elementu
IGNORE, un pēc tam nospiediet pogu GO vai
vēlreiz EXIT

… PRESET VOLUME
STORE
IGNORE
______________

Displejā būs redzams uzraksts STORED

… PRESET VOLUME
STORED

EXIT

Izvēlnes aizvēršana, nospiežot divreiz — izvēlnes
aizvēršana, nesaglabājot veiktās izmaiņas

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē
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Kad mūzikas sistēma ir uzstādīta un
tiek ieslēgta pirmo reizi, sākas
sistēmas iestatīšanas process pirmajā
lietošanas reizē. Pirmajā lietošanas
reizē tiek veikti šādi iestatījumi:
– Izvēļņu valodas izvēle
– Radiostaciju automātiskā
noregulēšana
– Laika un datuma iestatīšana
– Avotu un funkciju pievienošana
sarakstam, kas tiek parādīts pēc
pogas LIST nospiešanas
– Rādījumu prioritāro iestatījumu
veikšana

*ŅEMIET VĒRĀ! DAB (Digital Audio Broadcast)
radiostacijas ir pieejamas tikai tad, ja jūsu
dzīvesvietā atrodas to apraides tīkls un mūzikas
sistēma ir aprīkota ar iebūvētu DAB moduli.
Plašāku informāciju par DAB radiostaciju
noregulēšanu skatiet nodaļā “Radiostaciju
saglabāšana un rediģēšana” 10. lpp.

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

Ieslēdzot sistēmu pirmo reizi, izvēlne FIRST-TIME
SETUP tiek atvērta automātiski.
Izvēlnes FIRST-TIME SETUP elementi
SELECT LANGUAGE ... No pieejamo valodu
saraksta izvēlieties vajadzīgo valodu, kādā
jārāda ekrāna izvēlnes.
AUTO TUNING ... Ļaujiet mūzikas sistēmai
automātiski noregulēt visas pieejamās FM un
DAB* radiostacijas.
SET CLOCK ... Iestatiet iebūvētajā pulkstenī
pareizu laiku un datumu.
LIST OPTIONS ... Pievienojiet avotus, funkcijas un
izvēlnes sarakstam, kas tiks parādīts pēc pogas
LIST nospiešanas.
DISPLAY SETUP ... Izvēlieties veidu, kādā vēlaties
skatīt rādījumus radiouztvērēja un kompaktdisku
atskaņotāja režīmā, kā arī statusa rādījumu.

Noderīgi padomi
Jebkuru no pirmajā lietošanas reizē veiktajiem
iestatījumiem vēlāk var mainīt izvēlnē OPTIONS.
Plašāku informāciju par izvēlni OPTIONS skatiet
15. lpp.
Ja mūzikas sistēma ir pievienota Bang & Olufsen
televizoram vai radiouztvērējam ar pulksteņa
funkciju, izvēlne SET CLOCK netiek parādīta.
Pulksteņa iestatīšana jāveic, izmantojot televizoru
vai radiouztvērēju.

Papildu avotu, funkciju un izvēļņu atvēršana

Opcijās, kas ir redzamas displejā pēc
pogas LIST nospiešanas, ietilpst
papildu avoti, funkcijas un izvēlnes.
Sistēma rūpnīcā ir iestatīta tā, ka pēc
pogas LIST nospiešanas displejā ir
redzams tikai viens izvēlnes
elements — SETUP. Lai ieslēgtu
papildu avotus vai izveidotu saīsnes
uz biežāk lietotajām funkcijām,
piemēram, CD RANDOM vai TIMER,
pievienojiet šos avotus vai funkcijas
sarakstam. Plašāku informāciju
skatiet 15. lpp.

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 …

Nospiediet pogu LIST, lai atvērtu papildu avotu,
funkciju un izvēļņu sarakstu. Šī saraksta saturs ir
atkarīgs no pievienotajiem elementiem.
N.MUSIC ... N.Music ieslēgšana.
N.RADIO ... N.Radio ieslēgšana.
A.AUX ... Piekļuve ligzdai AUX pievienotās
aparatūras signālam. Šādi tiek aktivizēta tikai
ligzda AUX.
CD RANDOM (ON/OFF) ... Funkcijas aktivizēšana
vai deaktivizēšana kompaktdiska dziesmu
atskaņošanai jauktā secībā.
CD REPEAT (ON/OFF) ... Funkcijas aktivizēšana
vai deaktivizēšana kompaktdiska dziesmu
atkārtotai atskaņošanai.
CD EDIT (ON/OFF) ... Funkcijas aktivizēšana vai
deaktivizēšana sistēmā ievietotā kompaktdiska
dziesmu atskaņošanai pēc pielāgotā dziesmu
saraksta.
TIMER (ON/OFF) ... Taimera funkcijas aktivizēšana
vai deaktivizēšana.
SHOW CLOCK ... Funkcijas ieslēgšana īslaicīgai
pulksteņa parādīšanai displejā.
SETUP ... Iestatīšanas izvēlnes atvēršana. Plašāku
informāciju par iestatīšanas izvēlnes saturu
skatiet turpmākajās lappusēs.

Noderīgi padomi
Izvēlni var atvērt pēc numura (1–9) vai funkciju var
ieslēgt vai izslēgt, nospiežot atbilstošo cipara
pogu. Piemēram, ja funkcijas CD RANDOM ON/
OFF numurs izvēļņu sistēmā ir 4, nospiediet cipara
4 pogu, lai šo funkciju ieslēgtu vai izslēgtu.
Pāriešana no viena izvēlnes elementa uz citu tiek
veikta, izmantojot bultiņu pogas. Konkrētu izvēlni
var atvērt, izmantojot arī ciparu pogas. Ja vēlaties
aizvērt izvēļņu sistēmu, nesaglabājot iestatījumos
veiktās izmaiņas, nospiediet pogu EXIT divas reizes.
Ja sarakstam pievienojat, piemēram, funkciju CD
RANDOM, uz šo funkciju tiek izveidota saīsne.
Plašāku informāciju skatiet 15. lpp.
Plašāku informāciju par speciālajām kompaktdisku
atskaņošanas funkcijām skatiet 12. lpp.

ŅEMIET VĒRĀ! Ja sistēma BeoCenter 2 ir iekļauta
Master Link sistēmā un, izmantojot BeoPort, tai ir
pievienots dators, N.Music vai N.Radio var klausīties,
izmantojot sistēmu BeoCenter 2. Plašāku informāciju
skatiet BeoPort rokasgrāmatā.
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Radiostaciju noregulēšana un rediģēšana
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Ļaujiet, lai mūzikas sistēma
automātiski atrod pieejamās
radiostacijas. Var saglabāt 99
radiostacijas.
Pēc tam, kad radiostacija ir saglabāta,
to var ieslēgt tieši, ar ciparu pogām
ievadot radiostacijas numuru vai
izmantojot saglabāto radiostaciju
sarakstu.
Var mainīt secību, kādā noregulētās
radiostacijas ir redzamas sarakstā, vai
tās izdzēst, izmantojot izvēlni MOVE
PROGRAM vai DELETE PROGRAM.
Displejā var redzēt pārraidīto
radiostacijas nosaukumu, tomēr
radiostacijām var piešķirt arī savus
nosaukumus.
Lai saglabātu pievienotu radiostaciju,
jāatver izvēlne STORE PROGRAM.
Ja mūzikas sistēma ir aprīkota ar iebūvētu
DAB moduli un jūsu dzīvesvietā tiek
translētas DAB radiostaciju pārraides, var
saglabāt arī digitālās radiostacijas.

. . 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

Lai atvērtu izvēlni RADIO, nospiediet pogu LIST,
atveriet izvēlni SETUP un pēc tam izvēlni RADIO.
Izvēlnes RADIO elementi
AUTO TUNING ... Izmantojiet šo izvēlni, lai visas
radiostacijas noregulētu automātiski. Automātiski
var noregulēt tikai FM un DAB radiostacijas.
UPDATE TUNING ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
noregulētu jaunas radiostacijas. Plašāku
informāciju skatiet nākamajā lappusē.
MOVE PROGRAM ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
mainītu secību, kādā noregulētās radiostacijas ir
redzamas sarakstā.
DELETE PROGRAM ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
no pieejamo radiostaciju saraksta izdzēstu
nevajadzīgās radiostacijas.
ADD PROGRAM ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
pievienotu jaunas radiostacijas, pievienotai
radiostacijai piešķirtu nosaukumu un to
saglabātu.
EDIT PROGRAM (1–99) ... Izmantojiet šo izvēlni,
lai radiostacijas noregulētu precīzi, attiecīgajām
radiostacijām piešķirtu nosaukumus un tās
saglabātu.
Lai izvēlnē TUNE, kuru var atvērt gan izvēlnē ADD
PROGRAM, gan EDIT PROGRAM, pārietu no vienas
opcijas uz citu, var nospiest pogu vai , un lai
mainītu opcijas iestatījumus, var nospiest pogu
vai .
Pieejamās opcijas ir atkarīgas no ieslēgtā radioviļņu
diapazona: FM, AM vai DAB. Piemēram, izvēlnes
ADD PROGRAM elementa TUNE opcijas FM
diapazonā ir šādas:
FREQUENCY ... Tiek parādīta pašlaik ieslēgtās
radiostacijas frekvence. Lai sāktu regulēšanu,
nospiediet pogu vai .
BAND ... Tiek parādīts pašlaik ieslēgtais radioviļņu
diapazons. Izvēlieties FM, AM vai DAB.
FINE ... Noregulējiet precīzi ieslēgto radiostaciju.
STEREO ... Lai skanējumu klausītos stereorežīmā,
izvēlieties opciju YES.

DAB AERIAL ADJUSTMENT ... Šajā izvēlnē ir
iekļauta indikatora josla. Joslas garums un krāsa
norāda uztvertā DAB signāla stiprumu un
signāla pārtraukšanās risku. Izmantojiet šo
indikatora joslu, regulējot antenu. Antenas
regulēšanas laikā skaņa nav dzirdama.
– Pastiprinoties signālam, indikatora josla pagarinās
pa labi, bet, signālam pavājinoties, tā saīsinās
pretējā virzienā.
– Indikatora josla tiek virzīta cauri pelēkam un
baltam laukam. Pelēkais lauks kreisajā pusē
norāda, ka pastāv nopietns periodiskas signāla
pārtraukšanās risks. Baltais lauks labajā pusē
norāda, ka signāla pārtraukšanās risks ir minimāls.
Ņemiet vērā, ka pirms antenas regulēšanas jāizvēlas
tāda kanāla numurs, kurā var uztvert signālu.
Kanālu numurus skatiet DAB radiostaciju vietnēs.
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DAB DRC ... Izmantojot funkciju DRC (Dynamic
Range Control), dažām DAB radiostacijām var
pielāgot audiosignāla saspiešanu. Saspiešana
kompensē tuvākajā apkārtnē esošos trokšņa
avotus.
Izvēlnes DAB DRC elementi
Ir iespējami divpadsmit iestatījumi ar trim vērtībām:
OFF (nav saspiešanas)
NOM (DAB pakalpojumu sniedzēja ieteiktais)
MAX (maksimāla saspiešana, divreiz lielāka par
DAB pakalpojumu sniedzēja ieteikto).
– Nospiediet pogu vai , lai mainītu iestatījumu.
Ja esat pielāgojis audiosignāla saspiešanu un
klausāties DAB radiostaciju, kas translācijā
izmanto funkciju DRC, displeja apakšējā labajā
stūrī redzams uzraksts “DRC”. DAB DRC izvēlnes
iestatījumi neietekmē radiostaciju klausīšanos,
kas translācijā neizmanto funkciju DRC.
DAB radiostaciju atjauninošā noregulēšana
Digitālās skaņas apraides (Digital Audio
Broadcast — DAB) pakalpojumu sniedzēji
radiostacijas translē grupās jeb kopās.* Vienā
kanālā ir iekļauta atsevišķa kopa, un šajā kopā
parasti ir 5–10 radiostacijas.*
Ja ir pieejamas jaunas DAB radiostacijas, tās var
noregulēt, izmantojot atjauninošās noregulēšanas
funkciju. Šādi tiek noregulētas jaunās radiostacijas,
un iepriekš saglabātās radiostacijas netiek mainītas.
Kad tiek uztverts DAB signāls, tiek reģistrētas visas
tajā iekļautās radiostacijas. Kad noregulēšana ir
pabeigta, var pārskatīt atsevišķo radiostaciju sarakstu
un izvēlēties radiostacijas, kuras vēlaties saglabāt.
Jauno DAB radiostaciju noregulēšana
> Pieejamās radiostacijas tiek parādītas izvēlnē
STORE DAB PROGRAM.
> Nospiediet pogu vai , lai no vienas
radiostacijas pārietu uz citu.
> Nospiediet pogu GO, lai saglabātu radiostaciju.
> Ja izvēlne STORE DAB PROGRAM ir tukša vai ja
nevēlaties saglabāt nevienu jaunu radiostaciju,
nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu izvēlni.

*Daži DAB pakalpojumu sniedzēji grupas sauc par
multipleksu, bet radiostaciju — par pakalpojumu.

DAB radiostacijas tiek translētas grupās jeb kopās,
kas iekļautas kanālos.

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

Noderīgi padomi
Radiostaciju nosaukumos var būt 17 rakstzīmes,
ieskaitot ciparus. Piešķirot radiostacijai nosaukumu,
rakstzīmju izvēlei izmantojiet pogu . Lai dzēstu
ievadītu rakstzīmi, nospiediet pogu .
Lai pārslēgtu burtu reģistru, izmantojiet izvēlnē
vai nu augšupvērsto, vai lejupvērsto bultiņu.
Ja atrodat radiostaciju, bet tās uztveršanas signāls
ir vājš, to var noregulēt precīzi, izmantojot izvēlni
EDIT PROGRAM. Var arī ievadīt precīzu radiostacijas
raidīšanas frekvenci un saglabāt to ar radiostacijas
numuru.
Sistēma BeoCenter 2 atbalsta radio teksta
funkciju — teksta informāciju par dzirdamo
radiostaciju un translētāju. Radio teksta rādīšanu
displejā var iestatīt, izmantojot izvēlni DISPLAY.
Plašāku informāciju skatiet nodaļā “Opciju
iestatīšana” 15. lpp.

Ja radiostacijas noregulējat, izmantojot izvēlni
ADD PROGRAM vai UPDATE TUNING, iepriekš
noregulētās radiostacijas netiek mainītas. Tām tiek
saglabāti radiostaciju nosaukumi, secība radiostaciju
sarakstā un jebkādi īpašie iestatījumi, kurus esat
saglabājis šīm radiostacijām. Tomēr, ja radiostacijas
noregulējat, izmantojot izvēlni AUTO TUNING,
iepriekš noregulēto radiostaciju iestatījumi tiek
izdzēsti.
Par FM
Ja stereosignālu stiprums nav pietiekams
pieņemama skanējuma radīšanai, mūzikas sistēma
automātiski tiek pārslēgta uz mono skaņas režīmu.

Audiokompaktdisku atskaņošanas iestatījumi
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Kompaktdisku atskaņošanas papildu
funkcijas ir pieejamas izvēlnē AUDIO
CD. Tajās ir iekļauta nosaukumu
piešķiršana kompaktdiskiem, dziesmu
sarakstu rediģēšana, kā arī funkcijas
dziesmu atskaņošanai jauktā secībā
un atkārtotai atskaņošanai.
Funkcija dziesmu atskaņošanai jauktā
secībā nodrošina visu sistēmā
ievietotajā diskā iekļauto dziesmu
atskaņošanu jauktā secībā.
Atkārtotas atskaņošanas funkcija
nodrošina sistēmā ievietotā
kompaktdiska atskaņošanu vairākas
reizes — līdz 12 stundām.
Funkcijas dziesmu atskaņošanai
jauktā secībā un atkārtotai
atskaņošanai var izmantot kopā vai
atsevišķi.
Ja dažas audiokompaktdiskā iekļautās
dziesmas neatbilst jūsu gaumei,
kompaktdisku var rediģēt, lai tiktu
atskaņotas tikai atlasītās dziesmas.
Pēc tam, kad ir atlasīts dziesmu
saraksts un aktivizēta rediģēšanas
funkcija, mūzikas sistēma šo dziesmu
sarakstu atskaņo katrā šī
kompaktdiska klausīšanās reizē.

. . AUDIO CD
1 THIS CD …

1 NAME CD

2 ALL CDs [RANDOM, REPEAT, EDIT]

2 EDIT CD

Lai atvērtu izvēlni AUDIO CD, nospiediet pogu
LIST, atveriet izvēlni SETUP un pēc tam atveriet
izvēlni AUDIO CD.
Izvēlnes AUDIO CD elementi
THIS CD ... Izmantojiet šo izvēlni, lai sistēmā
ievietotajam diskam piešķirtu nosaukumu vai
to rediģētu. Pēc noklusējuma rediģējamajā
kompaktdiskā tiek atlasītas visas dziesmas, un,
nospiežot pogu, ir jānoņem atlase tām dziesmām,
ko nevēlaties klausīties.
ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) ...
Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu funkciju
dziesmu atskaņošanai jauktā secībā vai atkārtotai
visu kompaktdisku atskaņošanai, kā arī lai ieslēgtu
vai izslēgtu rediģētās atskaņošanas funkciju.
Noderīgi padomi
Kompaktdiskam var piešķirt nosaukumu tikai tā
atskaņošanas laikā. Mūzikas sistēmā var saglabāt
200 kompaktdisku nosaukumus. Katrā nosaukumā
var būt 17 rakstzīmes, ieskaitot ciparus.

Ja ir ieslēgts paplašinātais rādījums, displejā
redzams kompaktdiska nosaukums, dziesmas
numurs un ilgums. Plašāku informāciju par
paplašināto rādījumu skatiet 15. lpp.
Ja sistēma BeoCenter 2 ir aprīkota ar DVD iekārtu,
ir savienota ar televizoru un vēlaties atskaņot
sistēmā ievietotu kompaktdisku, kurā ir MP3
formāta faili, nospiediet tālvadības pults Beo4
pogu DVD*. Šādi varēsit pāriet no vienas dziesmas
uz citu, izmantojot izvēlni Disc Navigator, kas
aprakstīta 21. lpp. Ja nospiedīsit pogu CD vai DISC,
joprojām varēsit atskaņot dziesmas un pāriet no
vienas dziesmas uz citu, tomēr nevarēsit veikt
dziesmu meklēšanu, izmantot funkciju dziesmu
atskaņošanai jauktā secībā un atvērt izvēlni Disc
Navigator.

*Ja sistēma ir savienota ar televizoru, kas aprīkots
Ja kompaktdisku nosaukumu saraksts ir pilns, lai
ar iebūvētu DVD atskaņotāju, nospiediet pogu LIST,
varētu ievadīt jaunu kompaktdiska nosaukumu,
no mūzikas sistēmas jāizdzēš kāds no iepriekšējiem. lai displejā atvērtu DVD2, un nospiediet pogu GO,
Izdzēšot kompaktdiska nosaukumu, tiek arī noņemts lai sāktu diska atskaņošanu.
ar to saistītais saglabātais dziesmu saraksts, ja
iepriekš ir veikta šī kompaktdiska rediģēšana.
Ja kompaktdisks ir rediģēts, atlasītās dziesmas tiek
atskaņotas skaitliskā secībā. Tomēr, deaktivizējot
rediģēšanas funkciju, var klausīties visu
kompaktdisku. Lai vienmēr klausītos visu
kompaktdisku, var arī izdzēst izveidoto dziesmu
sarakstu.

Mūzikas sistēmas ieprogrammēšana, lai tā ieslēgtos un
izslēgtos automātiski
Mūzikas sistēmu var ieprogrammēt,
lai tā sāktu vai beigtu atskaņošanu
norādītajā dienas vai nedēļas laikā.
Mūzikas sistēmā var ieprogrammēt 8
šādus taimera iestatījumus.
Izmantojiet vienu taimera iestatījumu,
lai no rīta pamostos ar sava
iecienītākā kompaktdiska vai
radiostacijas skaņām, un citu, lai
noteiktā laikā vakarā mūzikas sistēmu
pārslēgtu gaidīšanas režīmā, vai arī
izmantojiet atsevišķus taimera
iestatījumus darbdienām, brīvdienām
un svētku dienām.
Taimera iestatījumiem var piešķirt
nosaukumus, lai tos varētu viegli
atšķirt, un katru taimera iestatījumu
var ieslēgt un izslēgt atsevišķi.
Taimera iestatījumus var mainīt jebkurā
laikā.

. . TIMER
1 TIMER 1

1 ON/OFF

…

2 SOURCE [SOURCE, PROGRAM]

8 TIMER 8

3 START/STOP
4 DAYS
5 NAME

Lai atvērtu izvēlni TIMER, nospiediet pogu LIST,
atveriet izvēlni SETUP un pēc tam atveriet izvēlni
TIMER.
Izvēlnes TIMER elementi
ON/OFF ... Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vai
deaktivizētu jebkuru ieprogrammēto taimera
iestatījumu.
SOURCE ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
ieprogrammētajam taimera iestatījumam
izvēlētos avotu. Ja kā taimera iestatījuma avotu
izvēlaties radiouztvērēju, izvēlieties arī
radiostacijas numuru.
START/STOP ... Izmantojiet šo izvēlni, lai ievadītu
taimera darbības sākuma un beigu laiku.
DAYS ... Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos
noteiktas nedēļas dienas, kurās jāaktivizē šis
taimera iestatījums.
NAME ... Izmantojiet šo izvēlni, lai taimera
iestatījumiem piešķirtu nosaukumus, kas tos
ļauj viegli atšķirt.

Noderīgi padomi
Lai mūzikas sistēmu izslēgtu, izmantojiet taimera
iestatījumu, kurā kā avots ir izvēlēts gaidīšanas
režīms.
Ja taimera iestatījumus izmantosit pirmdienai,
otrdienai un ceturtdienai, taimeris tos izmantos
katru nedēļu tikai šajās dienās.
Ja mūzikas sistēma ir savienota ar Bang & Olufsen
televizoru vai radiouztvērēju, kam ir taimera
funkcija, televizorā vai radiouztvērējā jāievada
taimera iestatījumi, kā aprakstīts to rokasgrāmatās.
Ja šos iestatījumus vēlaties attiecināt arī uz sistēmu
BeoCenter 2, BeoCenter 2 taimera funkcija
jāaktivizē, kā aprakstīts 15. lpp.
Ja vēlaties izmantot taimera funkciju, ir
nepieciešams, lai mūzikas sistēmā iebūvētais
pulkstenis būtu iestatīts pareizi. Plašāku informāciju
skatiet 15. lpp.
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Skaņas iestatījumi
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Visi skaņas iestatījumi rūpnīcā ir
iestatīti neitrālā līmenī, tomēr tos var
pielāgot un saglabāt.
Var regulēt skaļumu, zemo un augsto
frekvenču līmeni vai mainīt kreisā un
labā skaļruņa balansu.

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

Ja saglabāsit skaļuma līmeni, mūzikas
sistēma sāks atskaņošanu šajā līmenī
katru reizi, kad ieslēgsit sistēmu.
Mūzikas sistēma ir aprīkota arī ar
toņkompensācijas funkciju, ko var
aktivizēt vai deaktivizēt.
Toņkompensācijas funkcija mūziku
padara dinamiskāku. Tā kompensē
cilvēka dzirdes atšķirības, uztverot
augsto un zemo frekvenču skaņu,
kad klausāties mūziku mazā skaļumā.

Lai atvērtu izvēlni SOUND, nospiediet pogu LIST,
atveriet izvēlni SETUP un pēc tam atveriet izvēlni
SOUND.
Izvēlnes SOUND elementi
PRESET VOLUME ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
veiktu iepriekšēju mūzikas sistēmas skaļuma
līmeņa iestatīšanu. Maksimālais skaļuma līmenis,
ko var saglabāt šajā izvēlnē, ir 75.
ADJUST BALANCE ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
noregulētu skaļruņu balansu.
SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) ...
Izmantojiet šo izvēlni, lai zemo un augsto
frekvenču līmeni pielāgotu savai gaumei un
ieslēgtu vai izslēgtu toņkompensācijas funkciju.

Noderīgi padomi
Ja nesaglabāsit veiktos skaņas iestatījumus,
mūzikas sistēma pēc izslēgšanas atkal izmantos
iepriekš iestatītos skaņas iestatījumus.
Skaļuma līmeni vienmēr var regulēt, izmantojot
tiešās vadības paneli vai tālvadības pulti Beo4.
Ja mūzikas sistēma ir savienota ar Bang & Olufsen
televizoru, skaņu var pielāgot, kā aprakstīts
televizora rokasgrāmatā.

Opciju iestatīšana

Mūzikas sistēmas pamatiestatījumus
var mainīt pēc savas gaumes. Izvēlnē
OPTIONS var iestatīt pulksteni, ieslēgt
vai izslēgt taimera funkciju, iestatīt
DVD opcijas* vai izvēlēties valodu.
Var arī veikt displeja prioritāros
iestatījumus un atlasīt avotus un
funkcijas, kas jāparāda sarakstā pēc
pogas LIST nospiešanas.
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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

Lai atvērtu izvēlni OPTIONS, nospiediet pogu LIST,
atveriet izvēlni SETUP un pēc tam atveriet izvēlni
OPTIONS.
Izvēlnes OPTIONS elementi
SET CLOCK ... Izmantojiet šo izvēlni, lai iebūvētajā
pulkstenī iestatītu pareizu laiku un datumu. Šī
izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja mūzikas sistēma
nav savienota ar televizoru.
ACTIVATE TIMER (ON/OFF) ... Izmantojiet šo
izvēlni, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimera funkciju.
Izvēlieties iestatījumu ON, lai taimera iestatījumos
iekļautu mūzikas sistēmai pievienotos skaļruņus.
SELECT LANGUAGE ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
no pieejamo valodu saraksta izvēlētos vajadzīgo
valodu, kādā ekrānā tiks rādīta teksta informācija.
DISPLAY SETUP ... Izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu
displejā redzamās informācijas tipu un apjomu
radiouztvērējam un kompaktdisku atskaņotājam.
Iestatījumi RADIO un CD nosaka, kas tiks rādīts
displeja augšdaļā, piemēram, radio teksts vai
kompaktdiska nosaukums. Iestatījums STATUS
nosaka, vai displejā redzamā informācija tiek
rādīta īslaicīgi — t.i., tiešās vadības paneļa
lietošanas laikā — vai pastāvīgi.
LIST OPTIONS ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
sarakstam, kas tiek atvērts pēc pogas LIST
nospiešanas, pievienotu funkcijas, līdzekļus un
izvēlnes.
DVD OPTIONS ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
izvēlētos DVD demonstrēšanas iestatījumus.
Plašāku informāciju skatiet 21. lpp.*

*To var redzēt izvēlnē tikai tad, ja sistēma
BeoCenter 2 ir aprīkota ar DVD iekārtu.

Noderīgi padomi
Sistēma rūpnīcā ir iestatīta tā, ka pēc pogas LIST
nospiešanas displejā ir redzams tikai viens izvēlnes
elements — SETUP.
Ja STATUS DISPLAY iestatījumu no DEFAULT
nomainīsit uz EXTENDED, informācija, kas displejā
citādi tiek parādīta īslaicīgi, būs redzama pastāvīgi.
Displejā var parādīt pulksteni. Nospiediet
BeoCenter 2 pogu LIST un izvēlieties iestatījumu
SHOW CLOCK vai nospiediet tālvadības pults
Beo4 pogu LIST un izvēlieties iestatījumu CLOCK.
Ja sistēma ir savienota ar Bang & Olufsen televizoru
vai radiouztvērēju, pulksteņa iestatīšana jāveic, kā
aprakstīts televizora vai radiouztvērēja rokasgrāmatā.
Ja mūzikas sistēma ir savienota ar televizoru,
taimera iestatījumi ir veikti televizorā, bet, ja
vēlaties, lai tie tiktu izpildīti sistēmā BeoCenter 2,
izvēlnes ACTIVATE TIMER iestatījumam jābūt ON.
Tādā gadījumā skaļruņiem jābūt pievienotiem
sistēmai BeoCenter 2.
Ja nejauši esat izvēlējies nepareizo valodu, valodu
izvēlni var atvērt, nospiežot pogu LIST, pārvietojot
kursoru lejup līdz pēdējam izvēlnes elementam,
nospiežot pogu , cipara pogu 5 un pēc tam
cipara pogu 3.

PIN koda sistēmas lietošana
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Var izvēlēties — aktivizēt vai
neaktivizēt PIN koda sistēmu. PIN
koda sistēma tiek deaktivizēta,
izdzēšot PIN kodu.
PIN koda izmantošana nozīmē, ka, ja
mūzikas sistēma ir bijusi atvienota no
strāvas avota ilgāk nekā aptuveni 30
minūtes, to var atkal aktivizēt tikai
pēc ieslēgšanas un PIN koda
ievadīšanas, izmantojot tiešās vadības
paneli.
Ja PIN kods netiek ievadīts, pēc trīs
minūtēm mūzikas sistēma automātiski
pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.
PIN kodu var mainīt, tomēr trīs
stundu laikā to var veikt tikai piecas
reizes.
Ja ievadījāt nepareizu PIN kodu vai
pamatkodu vai arī PIN kodu mēģināt
mainīt biežāk, nekā iespējams, displejā
tiek parādīts ziņojums PINCODE ERROR.

PINCODE
1 NEW PINCODE …

CONFIRM PINCODE

2 DELETE PINCODE …

Lai atvērtu PIN koda izvēlni, nospiediet pogu LIST,
pēc tam divas reizes nospiediet pogu un
nobeigumā — pogu EXIT.
Izvēlnes PINCODE elementi
NEW PINCODE ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
ievadītu vai mainītu PIN kodu.
DELETE PINCODE ... Izmantojiet šo izvēlni, lai
deaktivizētu PIN koda sistēmu.
Izvēlnes atvēršana pamatkoda ievadīšanai
> Kad mūzikas sistēma pieprasa ievadīt PIN kodu,
nospiediet pogu trīs reizes, lai atvērtu
pamatkoda ievadīšanas izvēlni.
> Ievadiet pamatkodu.
> Pēc pamatkoda ievadīšanas PIN koda sistēma ir
atspējota, un mūzikas sistēma ir gatava lietošanai.
Lai PIN koda sistēmu atkal aktivizētu, jāievada
jauns PIN kods.

Noderīgi padomi
Ja esat ievadījis nepareizu PIN kodu, vēl paliek
četri PIN koda ievades mēģinājumi, pēc kuriem, ja
arī tie ir neveiksmīgi, mūzikas sistēma tiek
pārslēgta uz gaidīšanas režīmu. Šādā gadījumā tā
ir jāatstāj ieslēgta šajā gaidīšanas režīmā. Sistēmu
nevarēs ieslēgt trīs stundas.
Ja PIN koda pieprasījums tiek parādīts pirmajā
funkcijas aktivizēšanas reizē un PIN kodu no
Bang & Olufsen pārdevēja neesat saņēmis,
sazinieties ar šo pārdevēju, lai saņemtu PIN kodu.
Ja esat aizmirsis PIN kodu, lūdzu, sazinieties ar
Bang & Olufsen pārdevēju, kas jums palīdzēs iegūt
pamatkodu no Bang & Olufsen. Lai atkal aktivizētu
mūzikas sistēmu, vajadzīgs pamatkods.
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DVD iekārtas lietošana
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Šī nodaļa uz sistēmu BeoCenter 2
attiecas tikai tad, ja tā ir aprīkota ar
DVD iekārtu. Lai lietotu DVD iekārtu,
izmantojiet Beo4 tālvadības pulti.
DVD demonstrēšanas laikā var veikt
meklēšanu dažādos ātrumos, pāriet
diskā uz citu vietu vai atvērt DVD
diska izvēlni.
Sistēmā ievietotā DVD diska
demonstrēšanu vienmēr var atsākt
no vietas, kur tā tika pārtraukta, ja
DVD demonstrēšana ir apstādināta,
nospiežot pogu STOP divas, tomēr ne
trīs reizes.
Dažus diskus nevar reģistrēt neatkarīgi no
tā, vai DVD atskaņotājs lietošanas laikā ir
ieslēgts demonstrēšanas vai izvēlnes
režīmā. Šajos retajos gadījumos pirms
komandas nosūtīšanas atskaņotājam
jānospiež dzeltenā poga, piemēram, lai
saglabātu izvēli, jānospiež dzeltenā poga
un pēc tam poga GO.
Ja BeoCenter 2 ir pievienota sistēmai, kurā
skaļruņi ir pievienoti BeoCenter 2, DVD
demonstrēšanas laikā var klausīties radio.
Šādā sistēmā darbības tiešās vadības
panelī attiecas uz radiouztvērēju.

DVD diska demonstrēšana un
pāreja diskā uz citu sadaļu
Nospiediet, lai sāktu DVD diska
demonstrēšanu

DVD

Nospiediet, lai diskā pārietu uz
citu sadaļu. Nospiediet vairākas
reizes, lai diskā pārietu uz tālāku
sadaļu.
Ievadiet sadaļas nosaukumu, lai
pārietu tieši uz konkrēto sadaļu

1–9

Nospiediet zaļo pogu, lai atvērtu
izvēlni, kurā var izvēlēties valodu,
kādā redzami subtitri.* Lai
pārietu no vienas pieejamās
opcijas uz citu, nospiediet pogu
vairākas reizes. Pēc izvēles
veikšanas izvēlne tiek aizvērta

GO

Nospiediet zilo pogu, lai atvērtu
diska izvēlni

Nospiediet, lai diska
demonstrēšanas laikā pa to
pārvietotos atpakaļ vai uz
priekšu.
Nospiediet, lai atsāktu
demonstrēšanu
DVD diska demonstrēšanas
apturēšana, demonstrēšana
palēnināti vai
demonstrēšanas pārtraukšana
Nospiediet, lai apturētu
demonstrēšanu

DVD ekrāna izvēļņu
izmantošana
Nospiediet sarkano pogu, lai
atvērtu izvēlni, kurā var izvēlēties
valodu, kādā dzirdama skaņa.*
Lai pārietu no vienas pieejamās
opcijas uz citu, nospiediet pogu
vairākas reizes. Pēc izvēles
veikšanas izvēlne tiek aizvērta

Diska izvēlnes elementi
Izmantojiet bultiņu pogas,
lai pārietu uz citām izvēlnes
opcijām
STOP
Nospiediet, lai ievadītu savu
izvēli vai iestatījumu

Nospiediet, lai demonstrēšanu
veiktu palēnināti uz priekšu vai
atpakaļ
Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu
demonstrēšanu,...

STOP

...nospiediet, lai atsāktu
demonstrēšanu,...

GO

...nospiediet trešo reizi, lai
atgrieztos diska sākumā

STOP

GO

*Ne visos diskos ir pieejamas
atsevišķas izvēlnes, lai varētu
izvēlēties valodu, kādā redzami
subtitri vai dzirdama skaņa.
Šādos gadījumos jāizmanto
galvenā vai diska izvēlne.

Dažiem DVD diskiem ir funkcijas,
kas ir īslaicīgi pieejamas to
demonstrēšanas laikā,
piemēram, filmas papildu
epizodes. Šādos gadījumos, lai
izvēlētos šo speciālo funkciju,
nospiediet pogu GO.

ŅEMIET VĒRĀ! Ja tiešās vadības panelī ir tāda pati
poga kā tālvadības pultī Beo4, var lietot arī šo
pogu.
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DVD demonstrēšanas režīms
Nospiediet dzelteno pogu un pēc
tam cipara pogu 1, lai atvērtu
1
diska galveno izvēlni*
Izmantojiet bultiņu pogas, lai
pārietu uz citām izvēlnes opcijām

Nospiediet, lai ievadītu savu izvēli GO
vai iestatījumu
Nospiediet dzelteno pogu un pēc
tam cipara pogu 2, lai atvērtu
2
statusa rādījuma izvēlni. Nospiediet
cipara pogu 2 vēlreiz, lai pārietu
uz nākamo rādījumu. Nospiediet
cipara pogu 2 trešo reizi, lai
noņemtu statusa rādījumu
Nospiediet dzelteno pogu un pēc
tam cipara pogu 3, lai atvērtu
DVD iestatīšanas izvēlni. Tās
apraksts sniegts nākamajā
lappusē
Nospiediet dzelteno pogu un pēc
tam cipara pogu 4, lai tuvinātu
attēlu. Nospiediet cipara pogu 4,
lai palielinātu tuvināšanas
koeﬁcientu. Nospiediet cipara
pogu 4, lai aizvērtu tuvināšanas
funkciju

3

4

Nospiediet dzelteno pogu un pēc
5
tam cipara pogu 5, lai atvērtu
kameras leņķa izvēlni. Lai pārietu
no vienas pieejamās opcijas uz
citu, nospiediet cipara pogu 5
vairākas reizes. Pēc izvēles
veikšanas izvēlne tiek aizvērta.
Tomēr, ja diska iestatīšanas
izvēlnē ir ieslēgts leņķa indikators,
ikona joprojām ir redzama ekrānā.
*Ne visos diskos ir galvenā izvēlne.

ŅEMIET VĒRĀ! DVD atskaņotājs rūpnīcā tiek
iestatīts izmantošanai konkrētā reģionā. Diskus,
kas paredzēti citam reģionam, ar šo atskaņotāju
demonstrēt nevar.

Citu formātu disku atskaņošana/
demonstrēšana
Sistēma BeoCenter 2 ir paredzēta dažādu
formātu disku atskaņošanai/demonstrēšanai.
Atbalstītie formāti ir šādi:
– DVD–Video
– Audio CD
– Video CD
– CD–R/RW
– DVD-R/RW, ar nosacījumu, ka šie diski ir
ierakstīti, izmantojot DVD Video formātu,
un ir noslēgti.
– To disku atbalsts, kuros saglabāti MP3 faili,
tiek nodrošināts, ja to iestatītā iztveršanas
frekvence ir 32, 44,1 vai 48 kHz.
– WMA (Windows Media Audio)
Atskaņojot diskus, kuros saglabāti MP3 vai
WMA faili, izmantojiet vai , lai pārietu no
vienas dziesmas uz citu, un un , lai “tītu”
atpakaļ un uz priekšu. Ņemiet vērā, ka MP3
formāta dziesmu “tīšanu” var veikt tikai tad,
ja to atskaņošana ir sākta, nospiežot tālvadības
pults Beo4 pogu DVD.
Atveriet izvēlni Disc Navigator, kā aprakstīts
21. lpp., un pārlūkojiet diska saturu. Lai
noņemtu sarakstu, nospiediet pogu EXIT.
– JPEG faili ar izšķirtspēju 3072x2048.
Demonstrējot diskus, kuros saglabāti JPEG
faili, izmantojiet dzelteno pogu un pēc tam
nospiediet un , un , lai pagrieztu attēlu.
– Atbalstītās DivX versijas ir 3, 4, 5 un DivX VOD.
Parasti datu ģenerēto failu demonstrēšana ir
iespējama tikai tad, ja faili ir ierakstīti
CD–R/RW diskā.
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>> DVD iekārtas lietošana

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 izvēļņu lietošana
> Nospiediet dzelteno pogu un pēc tam cipara
pogu 3, lai atvērtu DVD galveno izvēlni.
> Nospiediet pogu vai , lai pārietu uz
vajadzīgo izvēlni un nospiediet GO.
> Izmantojiet bultiņu pogas , , un , lai no
vienas izvēlnes un iestatījuma pārietu uz citu.
> Nospiediet pogu GO, lai saglabātu savu izvēli.
> Nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu ekrāna izvēlnes.
Lai varētu piekļūt izvēlnēm, sistēmā BeoCenter 2 ir
jāievieto disks.

ŅEMIET VĒRĀ! Šīs izvēlnes ir pieejamas tikai tad,
ja sistēma BeoCenter 2 ir aprīkota ar DVD iekārtu.

Izvēlnes Play Mode elementi
Izvēlne Play Mode nodrošina iespēju izvēlēties
atskaņošanas/demonstrēšanas režīmu. Pieejamās
opcijas ir šādas:
A–B Repeat ... Funkcija A–B Repeat ļauj noteikt
diskā divas vietas, kas veido fragmenta sākumu
un beigas, lai šo fragmentu atkārtotu vairākas
reizes.
Repeat ... Funkcija Repeat nodrošina iespēju
atkārtot diska ierakstu vai sadaļu vairākas reizes.
Random ... Funkcija atskaņošanai/demonstrēšanai
jauktā secībā nodrošina iespēju atskaņot/
demonstrēt diska ierakstus vai sadaļas jauktā
secībā.
Search Mode ... Meklēšanas režīma funkcija
nodrošina iespēju diskā veikt vai nu noteikta
ieraksta vai sadaļas, vai arī vietas meklēšanu pēc
atskaņošanas/demonstrēšanas ilguma.

Izvēlnes Initial Settings elementi
Izvēlne Initial Settings nodrošina iespēju izvēlēties
DVD demonstrēšanai vēlamos iestatījumus. Šīs
izvēlnes iestatījumus nevar atvērt diska
demonstrēšanas laikā. Pieejamās opcijas ir šādas:
Digital Audio Out ... Sistēmas skaņas izvades
izvēle. Funkcijas Dolby Digital Out opcijas ir
šādas: Dolby Digital vai Dolby Digital > PCM
(stereo). Funkcijas DTS Out opcijas ir šādas: DTS
un DTS > PCM (stereo).
Video Output ... Šī izvēlne nodrošina iespēju
izvēlēties televizoram piemērotu attēla formātu.
Pieejamās opcijas ir šādas: 4:3 (platekrāna), 4:3
(panoramēšana un izvērse) un 16:9 (platekrāna).
Formāta 4:3 (platekrāna) attēlā ekrāna augšdaļā
un apakšdaļā redzama melna josla.
Component Out. Nemainiet šo iestatījumu, ja
vien iestatījumu AV Connector Out nemaināt uz
Video.
AV Connector Out. Iestatījums vislabākajai
kvalitātei. RGB.
Language ... Valodu izvēlne nodrošina iespēju
saglabāt vēlamo valodu, kādā būs redzama
skaņas, subtitru un diska izvēlne, un noteikt, vai
demonstrēšanas laikā ekrānā ir jārāda pieejamie
subtitri. Ja šajā izvēlnē izvēlētās valodas būs
pieejamas sistēmā ievietotajā diskā, tās tiks
izmantotas.
Izmantojot dažu tipu DVD, subtitru valoda diska
izvēlnē būs jāizvēlas arī tad, ja subtitru
noklusējuma valoda būs iepriekš iestatīta
izvēlnē Language.
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Disc Navigator
Title
Chapter

Display ... Displeja izvēlne nodrošina iespēju
izvēlēties valodu, kādā displejā būs redzamas DVD
atskaņotāja izvēlnes, kā arī noteikt, vai ekrānā
jārāda darbības režīma rādījumi un leņķa
indikators. Leņķa indikators ir pieejams tikai tad,
ja diskā ir iekļauta alternatīvā kameras leņķa
funkcija.
Options ... Dažos DVD diskos ir iestatīts līmenis
Parental Lock. Ja norādīsit zemāku līmeni par to,
kāds ir iestatīts diskā, disku nevarēsit demonstrēt,
kamēr netiks ievadīts PIN kods. Dažos diskos ir
iekļauta arī funkcija Country Code. Tas nozīmē,
ka atskaņotājs nedemonstrēs noteiktus diskā
iekļautus sižetus, kas ir atkarīgs no iestatītā
funkcijas Country Code un Parental Lock līmeņa.
Lai varētu iestatīt funkcijas Parental Lock vai
Country Code līmeni, jāievada PIN kods. PIN
kodu var mainīt jebkurā laikā.
Ja esat aizmirsis PIN kodu, jāatver izvēlne DVD
OPTIONS un jāatiestata funkcija PARENTAL
LOCK. Pēc tam šī funkcija ir deaktivizēta. Izvēlnes
DVD OPTIONS apraksts sniegts labajā pusē.
DivX VOD tiek izmantots video demonstrēšanai
pēc pieprasījuma. Izmantojiet šo izvēlni, lai
ģenerētu DivX VOD reģistrācijas kodu, kas
jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam. Sazinieties
ar DivX VOD pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu
turpmākus norādījumus.

Izvēlnes Disc Navigator elementi
Izvēlne Disc Navigator nodrošina iespēju ātri pāriet
uz konkrētu ierakstu vai sadaļu diskā.

Izvēlne DVD OPTIONS sistēmā
BeoCenter 2
Sistēmas BeoCenter 2 izvēlnē DVD OPTIONS
jāievada tālāk minētie iestatījumi. Plašāku
informāciju skatiet 15. lpp.

SCART SENSE OUT ... Ja sistēma ir tieši savienota
ar televizoru BeoVision MX (4000/4002,
6000/7000), AV 9000 vai Bang & Olufsen
televizoru, kam nav 21 kontakta SCART ligzdas,
izvēlieties iestatījumu OFF.
Ja sistēma ir savienota ar televizoru BeoVision MX,
izmantojot bloku AV 2 Expander, vai jebkuru
citu Bang & Olufsen televizoru, izvēlieties
iestatījumu ON.
DVD SOUND ... Ja vēlaties klausīties DVD (skaņu),
izmantojot mūzikas sistēmai pievienotos
skaļruņus, izvēlieties iestatījumu PL/SCART.
Ja vēlaties klausīties DVD (skaņu) tikai pa
televizora skaļruņiem, izvēlieties iestatījumu
SCART, arī ja televizoram nav 21 kontakta
SCART ligzdas.
SCART VIDEO OUT ... Ja sistēma ir savienota ar
televizoru AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS
vai BeoVision MX 4000/4002/6000/7000,
izvēlieties iestatījumu CVBS.
Ja sistēma ir savienota ar televizoru
BeoVision Avant 50 Hz vai Bang & Olufsen
televizoru, kam nav 21 kontakta SCART ligzdas,
izvēlieties iestatījumu Y/C.
Ja sistēma ir savienota ar jebkādu citu televizoru,
izvēlieties iestatījumu RGB/CVBS.
PARENTAL LOCK ... Ja esat aizmirsis DVD PIN
kodu vai vēlaties šo kodu mainīt, atveriet šo
izvēlni un izvēlieties iestatījumu YES.

Tālvadības pults Beo4 lietošana
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Lai tālvadības pultī Beo4 varētu redzēt papildu
“pogas”, tās ir jāpievieno Beo4 sarakstam: Lai
izmantotu funkcijas RANDOM un REPEAT,
pievienojiet tās Beo4 sarakstam. Lai varētu ieslēgt
jebkādu citu avotu, kas pievienots ligzdai AUX,
pievienojiet sarakstam A.AUX. Lai iegūtu plašāku
informāciju, skatiet atsevišķo tālvadības pults
Beo4 rokasgrāmatu.

Ja mūzikas sistēma tiek izmantota
kopā ar citiem Bang & Olufsen
ražojumiem, plašāku informāciju par
to darbību skatiet šiem ražojumiem
pievienotajās rokasgrāmatās.

Pāriešana no vienas radiostacijas vai kompaktdiskā
ierakstītas dziesmas uz citu. Ja Beo4 displejā tiek
rādītas funkcijas RANDOM vai REPEAT, nospiediet
, lai aktivizētu funkciju, un nospiediet , lai to
deaktivizētu

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
Meklēšana kompaktdiskā vai pāriešana izvēlnēs
pa kreisi vai pa labi
Atskaņošanas/demonstrēšanas atsākšana, avota
aktivizēšana un iestatījumu apstiprināšana vai
tālvadības pults Beo4 displejā redzamās funkcijas,
piemēram CLOCK, aktivizēšana
Papildu “pogu” parādīšana, piemēram RANDOM,
REPEAT vai N.MUSIC*
— no sistēmas BeoCenter 2 pogas LIST atšķirīga
funkcija!
Kompaktdiska atskaņošanas apturēšana jebkurā
laikā vai pāreja par vienu izvēlnes līmeni atpakaļ

GO

0–9

MENU

Radiouztvērēja ieslēgšana
DVD iekārtas ieslēgšana — ja sistēma BeoCenter 2
ir aprīkota ar DVD iekārtu
Kompaktdisku atskaņotāja ieslēgšana
Radiostaciju numuru, kompaktdisku dziesmu
numuru un DVD sadaļu numuru ievadīšana.
Izmantojiet ciparu pogas, lai izvēlētos numurētu
izvēlnes elementu
Izvēļņu sistēmas atvēršana — atbilst sistēmas
BeoCenter 2 pogai LIST

LIST
R ANDOM

Izvēlēto DVD funkciju izmantošana, piemēram,
subtitru izvēlnes atvēršana DVD demonstrēšanas
laikā. Šīs pogas var izmantot tikai tad, ja sistēma
BeoCenter 2 ir aprīkota ar DVD iekārtu*

GO

N.MUSIC

STOP

LIST

EXIT

EXIT

Izvēļņu sistēmas aizvēršana

STOP

Skaļuma palielināšana vai samazināšana.
Nospiežot vidusdaļā, skaņas izslēgšana skaļruņos,
nospiežot vēlreiz — skaņas atjaunošana

*ŅEMIET VĒRĀ! Krāsainās pogas var izmantot arī
N.MUSIC klausīšanās laikā. Lai iegūtu plašāku
informāciju, skatiet BeoPort rokasgrāmatu.

•

Mūzikas sistēmas pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu

Alfabētiskais satura rādītājs
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Atkārtošana

Dziesmas

Kompaktdiska atskaņošanas atkārtošana, 12

Dziesmu atskaņošana jauktā secībā, 12
Tikai izlases dziesmu atskaņošana, 12

Audio/video sistēma
Audio/video sistēmas lietošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 11. lpp.
Mūzikas sistēmas savienošana ar
videosistēmu, Ligzdu bloka rokasgrāmatas
6. lpp.
Opciju programmēšana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 10. lpp.

Austiņas
Austiņu pievienošana, 5

DAB radiostacijas
DAB antenas ligzda, Ligzdu bloka rokasgrāmatas
6. lpp.
DAB antenas regulēšana, 11
DAB audiosignāla saspiešanas pielāgošana —
DAB DRC, 10
DAB radiostaciju noregulēšana, 10.–11. lpp.

Darbības ar nosaukumiem
Kompaktdisku nosaukumu dzēšana, 12
Nosaukuma piešķiršana kompaktdiskam, 12
Nosaukuma piešķiršana radiostacijai, 10

Displejā redzamā informācija
Displejā redzamā informācija un tās
mainīšana, 5. un 15. lpp.

DVD
DVD demonstrēšana, 18
DVD ekrāna izvēļņu izmantošana, 19
DVD lietošana, 18
DVD — funkcija Parental Lock, 19.–20. lpp.
DVD — valoda, kādā ir dzirdama skaņa, 19
DVD — valoda, kādā ir redzami subtitri, 19
Izvēlne DVD OPTIONS, 20

Dzēšana
Dziesmu saraksta dzēšana, 12
Kompaktdisku nosaukumu dzēšana, 12
Radiostaciju dzēšana, 10

Gaismas indikators
Gaismas indikators, 5

Iestatījumi
DVD demonstrēšanas prioritāro iestatījumu
saglabāšana, 19.–20. lpp.
Pulksteņa iestatīšana, 15
Skaņas regulēšana, 14

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē
Iestatīšanas gaita pirmajā lietošanas reizē, 8

Izvēlnes
Izvēļņu lietošana, 7
Izvēļņu simbolu lasīšana, 6

Jaukta secība
Dziesmu atskaņošana jauktā secībā, 12

Kabeļi
Kabeļu pievienošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 6. lpp.
Kabeļu vāka montāža, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 5. lpp.

Kompaktdisku atskaņotājs
Diska ievietošana, 5
Dziesmu atskaņošana jauktā secībā, 12
Kompaktdiska atskaņošana, 4
Kompaktdiska atskaņošanas atkārtošana līdz
12 stundām, 12
Kompaktdisku nosaukumu dzēšana, 12
Nosaukuma piešķiršana kompaktdiskam, 12
Tikai izlases dziesmu atskaņošana, 12
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>> Alfabētiskais satura rādītājs

Kontaktinformācija

Radio

Tālvadības pults Beo4

Bang & Olufsen kontaktinformācija, 25

Nosaukumu piešķiršana radiostacijām, 10
Radiostaciju dzēšana, 10
Radiostaciju noregulēšana, 10
Radiostaciju pārvietošana, 10
Radiouztvērēja ieslēgšana, 4

Tālvadības pults Beo4 izmantošana, 22

Ligzdu panelis
Ligzdu pārskats, Ligzdu bloka rokasgrāmatas
6. lpp.

Master Link
Audio/video sistēma, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 10. lpp.
Audio/video sistēmas lietošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 11. lpp.
Opciju programmēšana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 10. lpp.

N.Music
N.MUSIC atskaņošana, 9

N.Radio
N.RADIO atskaņošana, 9

Novietošana
Mūzikas sistēmas novietošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 4. lpp.

Savienojumi
Antenas ligzda, Ligzdu bloka rokasgrāmatas
6. lpp.
Austiņu pievienošana, 5
Ligzdu bloks, Ligzdu bloka rokasgrāmatas 6. lpp.
Mūzikas sistēmas savienošana ar videosistēmu,
Ligzdu bloka rokasgrāmatas 6. lpp.
Skaļruņu pievienošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 6. lpp.

Sienas kronšteins
Papildu sienas kronšteina montāža, Ligzdu
bloka rokasgrāmatas 8. lpp.

Skaļruņi
Skaļruņu pievienošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 6. lpp.

Skaņa

Atbilstošās opcijas ieprogrammēšana mūzikas
sistēmā, Ligzdu bloka rokasgrāmatas 10. lpp.

PIN kods

Taimeris

Izvēlnes atvēršana pamatkoda ievadīšanai, 16
Ja esat aizmirsis PIN kodu, 16
PIN koda lietošana, 16
PIN koda maiņa vai dzēšana, 16
PIN koda sistēmas aktivizēšana, 16

Funkcijas ieslēgšana atskaņošanai pēc
taimera iestatījumiem, 13
Iebūvētā pulksteņa iestatījumu ievadīšana, 15
Mūzikas sistēmas ieprogrammēšana, lai tā
ieslēgtos un izslēgtos automātiski, 13
Taimera iestatījumu skatīšana, rediģēšana vai
dzēšana, 13

Pulkstenis
Iebūvētā pulksteņa iestatījumu ievadīšana, 15

Mūzikas sistēmas apkope, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 12. lpp.

Tīrīšana
Kompaktdisku lietošana, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 12. lpp.
Mūzikas sistēmas apkope, Ligzdu bloka
rokasgrāmatas 12. lpp.

Vadības panelis
Vadības paneļa pārskats, 4

Skaļuma regulēšana, 4
Skaļuma, zemo, augsto frekvenču vai
toņkompensācijas regulēšana, 14
Skaņas režīma pārslēgšana no stereo uz
mono, 10

Opcija

Tehniskā apkope

Valoda
Displejā redzamās informācijas valodas
maiņa, 15
DVD iekļauto valodu maiņa, 19
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Zināšanai
Bang & Olufsen ražojumu izstrādāšanas un
tehniskās attīstības gaitā tiek rūpīgi apsvērtas
lietotāja vajadzības, un mēs esam centušies šo
izstrādājumu lietošanu padarīt vieglu un ērtu.
Tāpēc ceram, ka varēsit atvēlēt laiku, lai mums
pastāstītu par savu pieredzi Bang & Olufsen
izstrādājuma lietošanā. Viss, ko uzskatāt par
svarīgu — vai tas būtu pozitīvā vai negatīvā
ziņā —, var mums palīdzēt uzlabot savu
produkciju.
Paldies!
Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni:
www.bang-olufsen.com,
rakstiet:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

vai sūtiet faksu:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fakss)
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(EEIA) — vides aizsardzība
Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome
ir izdevuši direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
uzkrāšanos un veicināt šāda veida atkritumu
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī citas
reģenerācijas formas. Direktīvas prasības attiecas
uz ražotājiem, pārdevējiem un patērētājiem.
EEIA direktīvā ir ietverta prasība, lai gan ražotāji,
gan gala patērētāji elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus likvidētu vidi saudzējošā veidā un lai
iekārtas un atkritumi tiktu izmantoti atkārtoti vai
iekārtās izmantotie materiāli vai enerģija tiktu
reģenerēti. Elektriskās un elektroniskās iekārtas
un to daļas nedrīkst piejaukt parastiem sadzīves
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās
iekārtas un to daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.
Izstrādājumi un iekārtas, kas jāsavāc, lai izmantotu
atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu cita veida
reģenerāciju, tiek marķētas ar norādīto
piktogrammu.

Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas
savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs
saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt
pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu.
Elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu
savākšana novērš iespējamu dabas piesārņojumu
ar bīstamām vielām, kuras var būt elektrisko un
elektronisko izstrādājumu un iekārtu sastāvā.
Bang & Olufsen pārdevējs sniegs palīdzību un
ieteiks, kā jūsu valstī pareizi likvidēt atkritumus.

Tikai ASV!
PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta, un ir konstatēta
tās atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem,
kas noteikti saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir radīti, lai nodrošinātu aizsardzību
pret ierīču kaitīgo iedarbību.
Šī ierīce ražo, izmanto un var izstarot
radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek pareizi
instalēta un lietota saskaņā ar instrukciju, ierīce
var kaitīgi ietekmēt radiosakarus. Tomēr nevar
garantēt, ka traucējumi netiks izraisīti kādā
konkrētā sistēmā. Ja šī ierīce tomēr kaitīgi ietekmē
radio vai televizoru, ko var noteikt, izslēdzot un
ieslēdzot ierīci, lietotājam ir jāmēģina šo kaitīgo
ietekmi pārtraukt, veicot kādu no turpmāk
minētajām darbībām:
– Pagrieziet uztverošo antenu citā virzienā vai
pārvietojiet to uz citu vietu.
– Novietojiet iekārtu tālāk no uztvērēja.
– Pievienojiet ierīci citai strāvas avota ligzdai, kurai
nav pievienots uztvērējs.
– Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju
vai pieredzējušu radio/televīzijas iekārtu tehniķi.
Tikai Kanādai!
Šis B klases digitālais aparāts atbilst visiem
Kanādas noteikumiem par ierīču izmantošanu un
atkritumu apsaimniekošanu.

Šis izstrādājums atbilst direktīvu 89/336/EEK un
73/23/EEK prasībām.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Melni dzeltenā uzlīme uz kompaktdisku
atskaņotāja korpusa ir brīdinājums, ka aparāts
satur lāzersistēmu un ir klasiﬁcēts kā 1. klases
lāzerprodukts. Ja kompaktdisku atskaņotāja
darbībā rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar
Bang & Olufsen pārdevēju. Ierīci drīkst atvērt tikai
kvaliﬁcēts tehniskās apkopes darbinieks.
UZMANĪBU! Citu vadības ierīču, pielāgojumu vai
darbību lietojums, kas nav aprakstīts šajā
rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu izstarojumu.
Šis izstrādājums ietver autortiesību aizsardzības
tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti 4.631.603,
4.577.216, 4.819.098, 4.907.093 un 6.516.132, kā
arī citas intelektuālā īpašuma tiesības. Autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai jāsaņem
korporācijas Macrovision atļauja, un tā ir paredzēta
tikai izmantošanai mājas apstākļos un citās publiski
nepieejamās vietās, ja korporācijas Macrovision
atļaujā nav norādīts citādi. Izstrādājuma izjaukšana
vai demontāža ir aizliegta.

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var
tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
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DVD Video logotips ir reģistrēta preču zīme.
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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