
BeoCenter 2 
Handledning 





Innehåll 

Den här handledningen förklarar hur 

BeoCenter 2 används. 

Handledningen beskriver hur 

BeoCenter 2 ska användas 

tillsammans med eller utan DVD. 

Därför innehåller handledningen 

information om DVD-funktioner, 

oavsett om din BeoCenter 2 är 

utrustad med DVD eller ej. 

I den separata handledningen som 

följer med uttagsenheten finns 

instruktioner om konfiguration och 

uttagsenheten. 

Att använda musiksystemet, 4 

Lär dig slå på och styra källor via kontrollpanelen 

Tolka menysymbolerna, 6 

Få en förklaring till symbolerna som visas i menyerna 

Använda menyerna, 7 

Lär dig navigera bland menyerna och göra 

inställningar i ifyllnadsmenyer 

Första inställning, 8 

Lär dig tillvägagångssättet vid första inställningen 

Ta fram fler källor, funktioner och menyer, 9 

Se vilka funktioner och menyer som kan aktiveras 

via kontrollpanelen 

Ställa in och redigera radiokanaler, 10 

Lär dig ställa in, flytta, namnge och ta bort 

radiokanaler 

Inställningar för CD-skivor med musik, 12 

Lär dig hur du aktiverar speciella funktioner för 

CD-uppspelning samt namnger och redigerar  

CD-skivor 

Få musiksystemet att slås på och av 
automatiskt, 13 

Lär dig namnge och aktivera timerinställningar 

Göra ljudinställningar, 14

Lär dig ställa in preferenser för volym, bas, diskant, 

balans och loudness 

Välja inställningsalternativ, 15 

Lär dig ändra musiksystemets grundläggande 

inställningar 

Använda pinkodsystemet, 16 

Lär dig aktivera och använda pinkodsystemet 

Användning av DVD, 18 
Lär dig spela DVD-skivor och använda DVD-

menyerna på TV-skärmen

Använda fjärrkontrollen Beo4, 22 

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och fjärrstyra 

musiksystemet 

Register, 23 
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Musiksystemet är utformat för att styras på 

nära håll. Använd musiksystemet när du vill 

lyssna på radio eller på en CD. Tryck bara på 

en knapp på kontrollpanelen när du vill 

lyssna på något. 

För fingret längs hjulet för att reglera volymen. 

Slår på radion 

Börjar spela en ilagd skiva 

Öppnar och stänger skivhållaren 

Tar fram extra källor, funktioner och menyer på displayen 

Väljer radiokanaler, spår på en CD, N.MUSIC*-spår eller 

menyposter 

Stänger menysystemet 

Sätter BeoCenter 2 till standby Tryck två gånger för att 

sätta hela systemet i standby-läge 

Söker igenom en CD-skiva, flyttar mellan mappar i 

N.MUSIC-läge* och flyttar markören åt vänster eller höger i 

menyer 

Går mellan radiokanaler, spår på en CD-skiva eller N.MUSIC-

spår* samt flyttar markören upp eller ned i menyer 

Öppnar ifyllnadsmenyer samt bekräftar och lagrar alternativ 

i menyer. När du lyssnar på en CD-skiva trycker du här för 

att göra en paus i uppspelningen och trycker igen för att 

återuppta uppspelningen 

Används för specifika DVD-funktioner, t.ex. för att öppna 

undertextmenyn samtidigt som du tittar på en DVD. De här 

knapparna används endast om BeoCenter 2 är utrustad 

med DVD* 

Använda musiksystemet 

GO

4 5 6

7 8 9

1 2 3

0

RADIO

DISC

LOAD

LIST EXIT

RADIO

DISC

LOAD

LIST

0 – 9

EXIT

•

    

GO

• •
• •
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*OBS! De färgade knapparna används också för 

N.MUSIC, se handledningen till BeoPort för mer 

information. 



Hörlursuttag 

Om hörlurar ansluts stängs ljudet från högtalarna av. 

Lägga i en skiva...
Tryck på LOAD för att öppna skivhållaren.

När skivhållaren har öppnats lägger du i skivan* med etiketten uppåt.

Tryck på LOAD igen för att stänga skivhållaren eller tryck på DISC för att 

spela upp skivan. Observera att det kan ett tag innan uppspelningen 

startar. Hur lång tid det tar beror på vilket tillstånd som systemet 

befinner sig i. 

*Se till att placera skivan inuti det område som skapas av de fyra 

guideflikarna! Om skivan läggs ovanpå en eller flera av flikarna kan 

inte laddaren dras in och stängas ordentligt. Detta kan orsaka skador 

på systemet eller skivan. 

Statusdisplayen...

Den utökade statusdisplayen visas inte hela tiden. 

Det är bara den första raden som alltid visas.  

När du använder musiksystemet visas ytterligare 

information på displayen, som spårtid och CD-namn, 

under en kort stund. Om du ändrar inställningen 

för displayen till UTÖKAD visas aktuell status och 

ytterligare information hela tiden. Mer information 

finns på sid. 15. 

Indikatorlampa...
Indikatorlampan nedanför displayen blinkar när  

du rör vid en knapp. Den lyser med fast sken när 

musiksystemet är i standby-läge. 

GO

 

4

5

6

7

8

9

1

2

3

0

RADIO

DISC

LOAD

LIST
EXIT

LOAD DISC

CD   TRACK   11 / 12

CD   TRACK   11 / 12
2:18

GLENN  MILLER
REPEAT      RANDOM      EDIT
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OBS! BeoCenter 2 kan också styras med hjälp av 

fjärrkontrollen Beo4. Mer information finns på sid. 22. 



BeoCenter 2:s menysystem ger dig 

flera alternativ. Välj extrafunktioner via 

menyerna eller gör egna inställningar. 

Funktionernas aktuella inställningar 

visas i menyn, till exempel ”RANDOM 

– PÅ eller AV”. 

Symbolerna som beskrivs till höger 

hjälper dig att navigera bland 

menyerna. Använd pilarna för att 

navigera i menysystemet. För att 

öppna en ifyllnadsmeny måste du 

trycka på GO eller .

När du avslutar en meny genom att 

trycka på EXIT känner systemet av 

om du gjort några ändringar och 

frågar om du vill spara dem eller inte. 

Om du vill öppna en meny som fordrar  

att en särskild källa är påslagen får du 

information på displayen hur du ska gå 

 till väga. Om systemet är konfigurerat 

som A/V-system måste vissa inställningar 

göras på den inkopplade TV-apparaten 

eller radion. 

Tolka menysymbolerna

. ALTERNATIV 
1 STÄLLA KLOCKAN 
2 AKTIVERA TIMER 
3 VÄLJA SPRÅK …
4 DISPLAYALT. …
5 LIST-ALTERNATIV 
6 DVD-ALTERNATIV …

. ALTERNATIV 
1 STÄLLA KLOCKAN 
2 AKTIVERA TIMER 
3 VÄLJA SPRÅK …
4 DISPLAYALT. …
5 LIST-ALTERNATIV 
6 DVD-ALTERNATIV …
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Symboler för menynivåer...
 Om det står en prick framför menyn betyder 

det att du har flyttat ned en nivå i meny-

systemet. 

 Om det står två prickar framför menyn 

betyder det att du har flyttat ned två nivåer 

i meny-systemet. 

 Om det står tre prickar framför menyn 

betyder det att du har flyttat ned tre eller 

fler nivåer i meny-systemet. 

 Om det står tre prickar efter menynamnet 

betyder det att det finns ytterligare undermenyer. 

Pilmarkören...
 En pil framför en meny visar markörens 

placering samt att det finns undermenyer. 

Du flyttar till nästa nivå genom att trycka  

på  eller GO. 

 En ihålig pil innebär att just dessa menyer 

inte är tillgängliga för ögonblicket. 

Fyrkantsmarkören...
 En fyrkant framför ett menynamn visar 

markörens position och att det är en 

ifyllnadsmeny. För att öppna menyn  

måste du trycka på  eller GO. 

 En ihålig fyrkant innebär att inställningarna 

för just dessa menyer inte är tillgängliga för 

ögonblicket. 



Huvudmenyer... 
Öppnar menysystemet 

Flyttar uppåt eller nedåt 

Öppnar en ifyllnadsmeny eller en undermeny 

Går tillbaka genom menyerna 

Öppnar en ifyllnadsmeny eller en undermeny

Lämnar menyerna 

Ifyllnadsmenyer...
Justerar uppåt eller nedåt, markerar och 

avmarkerar i menyer

Lagrar inställningar och stänger menyn 

Flyttar mellan inställningar eller tar fram mer 

information på displayen 

Avslutar en meny – tryck två gånger för att avsluta 

utan att lagra 

Ändra en inställning...
Tryck på LIST för att öppna menysystemet 

Tryck på  för att gå ned till INSTÄLLNING 

Tryck på  eller GO för att gå till menyn 

INSTÄLLNING 

Tryck på  för att gå ned till LJUD 

Tryck på  eller GO för att gå till menyn LJUD 

Tryck på  eller GO för att gå till menyn 

INGÅNGSVOLYM 

Tryck på  eller  för att höja eller sänka 

FÖRINSTÄLLD NIVÅ 

Tryck på GO för att spara dina inställningar direkt, 

därefter visas LAGRAT i displayen

Tryck på EXIT för att lämna menyn

 – om du inte vill lagra inställningarna trycker du 

på  för att flytta markören till IGNORERA och 

trycker GO, eller trycker på EXIT igen 

Det står LAGRAT på displayen 

Använda menyerna 

1 N.MUSIC 
2 N.RADIO 
3 A.AUX 
4 CD RANDOM
5 CD REPEAT 
6 CD EDIT 
7 TIMER 
8 VISA KLOCKA 
9 INSTÄLLNING …

. INSTÄLLNING 
1 RADIO … 
2 AUDIO-CD … 
3 TIMER …
4 LJUD …
5 ALTERNATIV … 

.. LJUD 
1 INGÅNGSVOLYM 
2 JUSTERA BALANS 
3 TONKONTROLL

… INGÅNGSVOLYM 

LAGRA  IGNORERA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

… INGÅNGSVOLYM 
FÖRINSTÄLLD NIVÅ:   40 
 _ _ _   

… INGÅNGSVOLYM 

LAGRAT 

LIST

GO

EXIT 

GO

    

EXIT
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Första inställningen  

När du har installerat musiksystemet 

och slår på det för första gången blir du 

guidad genom den första inställningen. 

Den första inställningen omfattar: 

– Val av menyspråk 

– Automatisk inställning av 

radiokanaler 

– Inställning av klockan 

– Tillägg till listan över källor och 

funktioner som visas i displayen när 

man trycker på LIST 

– Inställning av displayalternativ 

Menyerna för FÖRSTA INSTÄLLNING visas 

automatiskt när du slår på systemet för  

första gången. 

Vad finns i menyerna för FÖRSTA INSTÄLLNING...
VÄLJA SPRÅK… Välj önskat menyspråk ur listan 

med tillgängliga språk. 

AUTOMATISK INSTÄLLNING… Låt musiksystemet 

ställa in alla tillgängliga FM- och DAB*-radiokanaler. 

STÄLLA KLOCKAN… Ställ in korrekt tid och 

datum för den inbyggda klockan. 

LIST-ALTERNATIV… Lägg till källor, funktioner 

och menyer till den lista som visas på displayen 

när du trycker på knappen LIST. 

DISPLAYALT… Välj hur information om radio,  

CD och status ska visas på displayen. 

Tips...
Alla inställningar som görs under den första 

inställningen kan när som helst ändras via menyn 

ALTERNATIV. Mer information om menyn 

ALTERNATIV finns på sid. 15 

Om musiksystemet är anslutet till en TV-apparat 

eller radio från Bang & Olufsen med klockfunktion 

visas inte menyn STÄLLA KLOCKAN. Du kan ställa 

klockan via TV-apparaten eller radion. 

…

1 VÄLJA SPRÅK …

2 AUTOMATISK INSTÄLLNING  

3 STÄLLA KLOCKAN …

4 LIST-ALTERNATIV …  

5 DISPLAYALT. … 
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*OBS! DAB-radiokanaler (Digital Audio Broadcast) 

är bara tillgängliga om de sänds i ditt område och 

ditt musiksystem är utrustat med en inbyggd DAB-

modul. Mer information om inställning av DAB-

kanaler finns i avsnittet ”Ställa in och redigera 

radiokanaler” på sid 10. 



Ta fram fler källor, funktioner och menyer 

Alternativen som visas när du trycker 

på LIST består av ytterligare källor, 

funktioner och menyer. 

Fabriksinställningen är att endast 

menyposten INSTÄLLNING visas när 

du trycker på knappen LIST. Om du 

vill kunna slå på fler källor eller skapa 

genvägar till funktioner som du 

använder ofta, t.ex. CD RANDOM 

eller TIMER, kan du lägga till källorna 

och funktionerna i listan. Mer 

information finns på sid. 15 

Tryck på knappen LIST för att ta fram fler källor, 

funktioner och menyer. Innehållet i listan beror på 

vad du har valt att lägga till i den. 

N.MUSIC… Välj denna post för att lyssna på 

N.Music. 

N. RADIO… Välj denna post för att lyssna på 

N.Radio. 

A.AUX… Välj denna post för att få tillgång till 

utrustning som anslutits till AUX-uttaget. Detta 

aktiverar bara AUX-uttaget. 

CD RANDOM (PÅ/AV)… Välj för att aktivera eller 

avaktivera slumpvis uppspelning av CD-skivan. 

CD RANDOM (PÅ/AV)… Välj för att aktivera eller 

avaktivera upprepad uppspelning av CD-skivan. 

CD EDIT (PÅ/AV)… Välj för att aktivera eller 

avaktivera uppspelning av en redigerad serie på 

den laddade CD-skivan. 

TIMER (PÅ/AV)… Välj för att aktivera eller 

avaktivera timerfunktionen. 

VISA KLOCKA… Välj för att klockan ska visas en 

kort stund på displayen. 

INSTÄLLNING… Välj för att hämta inställningsmenyn. 

Mer information om innehållet i inställningsmenyn 

finns på följande sidor. 

Tips...
Du kan välja en meny med hjälp av dess nummer 

(1–9), och även aktivera respektive avaktivera en 

funktion genom att trycka på dess nummer. Om 

funktionen CD RANDOM PÅ/AV har nummer 4 i 

menysystemet trycker du på 4 för att aktivera eller 

avaktivera den. 

Navigera i menyerna med hjälp av pilarna. Du kan 

även välja en viss meny med hjälp av de numeriska 

knapparna. Tryck två gånger på knappen EXIT om 

du vill lämna menysystemet utan att spara 

inställningarna du gjort. 

När du t.ex. lägger till CD RANDOM bland LIST-

alternativen skapar du i själva verket en genväg till 

funktionen. Mer information finns på sid. 15 

Mer information om specialfunktioner för CD-

uppspelning finns på sid. 12 

LIST

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO  

3 A.AUX 

4 CD RANDOM [PÅ/AV]

5 CD REPEAT [PÅ/AV] 

6 CD EDIT [PÅ/AV] 

7 TIMER [PÅ/AV] 

8 VISA KLOCKA 

9 INSTÄLLNING …

1 RADIO … 

2 AUDIO-CD …  

3 TIMER … 

4 LJUD … 

5 ALTERNATIV … 
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OBS! Om BeoCenter 2 ingår i ett Master Link-system 

där även en dator med BeoPort ingår, kan du 

lyssna på N.Music och N.Radio via BeoCenter 2. 

Mer information finns i handledningen till BeoPort. 



Ställa in och redigera radiokanaler 

Musiksystemet kan söka upp 

tillgängliga radiokanaler och ställa in 

dem. Upp till 99 kanaler kan lagras. 

När en kanal har lagrats får du 

tillgång till den direkt genom att 

ange kanalnumret eller genom att gå 

igenom alla de lagrade kanalerna. 

Du kan ändra i vilken vilken ordning 

kanalerna visas samt ta bort dem via 

menyerna FLYTTA PROGRAM och 

RADERA PROGRAM. 

Ett namn som sänds ut av sändaren 

visas eventuellt på displayen, men du 

kan också namnge kanalerna på 

egen hand. 

För att lagra en kanal som du har lagt 

till måste du öppna menyn LAGRA 

PROGRAM. 

Om ditt musiksystem är utrustat med en 

inbyggd DAB-modul och om DAB-kanaler 

sänds i ditt område, kan du även lagra 

digitala radiokanaler. 

Öppna menyn RADIO genom att trycka på LIST, 

gå till menyn INSTÄLLNING och sedan till menyn 

RADIO. 

Vad finns i menyn RADIO... 
AUTOMATISK INSTÄLLNING… Använd den här 

menyn för att ställa in alla radiokanaler 

automatiskt. Endast FM-kanaler och DAB-

program kan ställas in automatiskt.

UPPDATERA INSTÄLLNING… Använd den här 

menyn för att ställa in nya DAB-kanaler. Mer 

information finns i beskrivningen på motsatt sida. 

FLYTTA PROGRAM… Använd den här menyn för 

att ändra i vilken ordning som de inställda 

radiokanalerna visas. 

RADERA PROGRAM… Använd den här menyn 

för att ta bort oönskade radiokanaler från listan 

med tillgängliga kanaler. 

LÄGG TILL PROGRAM… Använd den här menyn 

för att lägga till nya kanaler, samt namnge och 

lagra dem. 

REDIGERA PROGRAM (1–99)… Använd den här 

menyn för att finjustera kanalinställningen, samt 

namnge och lagra de justerade kanalerna. 

I menyn STÄLL IN, som du kommer åt via menyn 

LÄGG TILL PROGRAM eller menyn REDIGERA 

PROGRAM, kan du trycka på  och  för att gå 

mellan alternativ, och trycka på  eller  för att 

ändra inställningar för ett alternativ.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på 

vilket band du lyssnar på: FM, AM eller DAB. 

Exempelvis finns följande alternativ för STÄLL IN i 

menyn LÄGG TILL PROGRAM för FM:

FREKVENS… Visar aktuell frekvens. Tryck på  

eller  för att börja ställa in.

BAND… Visar aktuellt band. Välj FM, AM eller DAB.

FIN… Fininställ en station.

STEREO… Välj JA för stereoljud. 

DAB-ANTENN INSTÄLLNING… Denna meny 

innehåller ett indikatorfält. Längden och färgen 

på stapeln anger styrkan på den mottagna DAB-

signalen samt risken för signalförlust. Kontrollera 

stapeln medan du ställer in antennen. Under 

tiden du justerar antennen hörs inget ljud.

– Indikatorstapeln blir längre (åt höger) om 

signalstyrkan ökar och kortare om den minskar. 

– Stapeln går genom ett grått och ett vitt fält. Det 

grå fältet till vänster anger att det är stor risk för 

signalförlust då och då. Det vita fältet till höger 

anger att risken för signalförlust är minimal. 

Observera att du måste välja ett kanalnummer 

med en signal innan du kan justera antennen. 

Besök DAB-stationernas webbplatser för att få 

information om kanalnummer.

. . RADIO

1 AUTOMATISK INSTÄLLNING …

2 UPPDATERA INSTÄLLNING …

3 FLYTTA PROGRAM …

4 RADERA PROGRAM …

5 LÄGG TILL PROGRAM …

6 REDIGERA PROGRAM …

7 DAB-AANTENN INSTÄLLNING

8 DAB DRC 1 PROGRAM  1

…    

99 PROGRAM 99

1 STÄLL IN [FREQ, FM …] 

2 NAMNGE PROGRAM 

3 LAGRA  PROGRAM 

1 STÄLL IN [FREQ, FM …] 

2 NAMNGE PROGRAM 

3 LAGRA  PROGRAM 
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Tips...
Radiokanalnamn kan bestå av upp till 17 tecken, 

även siffror. När du namnger en kanal väljer du 

tecken genom att trycka på . Du tar bort ett 

tecken som du valt genom att trycka på . 

För att växla mellan stora och små bokstäver väljer 

du pilen som pekar uppåt respektive nedåt i menyn. 

Om du har hittat en radiokanal men mottagningen 

är dålig, kan du justera inställningen med hjälp av 

menyn REDIGERA PROGRAM. Du kan också ange 

den exakta frekvensen för en radiokanal och lagra 

den med ett kanalnummer. 

BeoCenter 2 har stöd för radiotext, dvs. information 

om aktuellt program och radiosändare. Du kan 

ställa in systemet systemet för att visa radiotext 

via DISPLAY-menyn. Se kapitel ”Välja 

inställningsalternativ” på sid 15 för ytterligare 

information. 

DAB DRC … För vissa DAB-program kan du  

ställa in ljudsignalskomprimeringen med DRC-

funktionen (DRC står för Dynamic Range 

Control). Komprimeringen kompenserar för 

orsaker till brus i den omedelbara omgivningen. 

I DAB DRC-menyn...

Det finns tolv inställningar att välja mellan,  

med tre värden som vägledning: 

 AV (ingen komprimering)

 NOM (rekommenderas av DAB-leverantören)

 MAX (högsta komprimering, dubbelt så mycket 

som rekommenderas av DAB-leverantören). 

– Tryck på  eller  för att ändra inställningen. 

Om du har ändrat ljudsignalskomprimeringen, 

visas ”DRC” längst ned till höger i displayen  

när du lyssnar på DAB-kanaler med DRC. 

Menyinställningarna för DAB DRC påverkar inte 

kanaler som inte sänds med DRC. 

Uppdatera inställningen av DAB-kanaler… 
Digital Audio Broadcast (DAB)-leverantörerna 

sänder kanaler i grupper som kallas ensembler*. 

En kanal innehåller en enda ensemble och en 

ensemble innehåller normalt 5–10 kanaler*. 

När nya DAB-kanaler blir tillgängliga kan du ställa 

in dem med funktionen för uppdatering av 

inställningar. Funktionen ställer in nya kanaler och 

lämnar tidigare inställda kanaler oförändrade. 

När en DAB-signal hittas, registreras samtliga 

kanaler i signalen. När inställningen är klar kan du 

gå igenom listan över enskilda kanaler och välja 

de som du vill lagra. 

Vid inställning av DAB-kanaler ...

> Tillgängliga kanaler visas i menyn LAGRA DAB-

PROGRAM.

> Tryck på  eller  för att stega mellan 

programmen. 

> Tryck på GO för att lagra ett program. 

> Om menyn LAGRA DAB-PROGRAM är tom eller 

om du inte vill lagra fler kanaler, tryck på EXIT 

för att lämna menyn.

*Vissa DAB-leverantörer kallar en ensemble för 

”multiplex” eller kallar en kanal ”service”. 

När du ställer in kanaler via menyn LÄGG TILL 

PROGRAM eller UPPDATERA INSTÄLLNING 

påverkas inte de kanaler som redan har ställts in. 

De behåller sina kanalnamn, sina platser i 

kanallistan och eventuella specialinställningar.  

Om du däremot ställer in kanaler via menyn  

AUTOMATISK INSTÄLLNING raderas 

inställningarna för tidigare inställda kanaler. 

Om FM...

Om stereosignalerna inte är tillräckligt starka för 

att ge ett acceptabelt ljud växlar musiksystemet 

automatiskt till monoljud. 

174.928MHz

DAB BAND III

DR NEWS

DR SOFT

DR ROCK

…

…

…

…

…

DR BOOGIE

DR SPORT

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

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

239.200MHz
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DAB-radioprogram sänds i grupper eller 

ensembler, som placerats på kanaler.



Inställningar för musik-CD-skivor 

Ytterligare CD-funktioner är 

tillgängliga via menyn AUDIO-CD. 

Detta innefattar namngivning av  

CD-skivor, redigering av serier av spår, 

samt funktioner för randomisering 

och repeterad uppspelning. 

Med randomiseringsfunktionen 

spelas alla spår på den ilagda  

CD-skivan i slumpvis ordning. Med 

funktionen för upprepade uppspelning 

spelas den ilagda CD-skivan om och 

om igen – i upp till 12 timmar. 

Funktionerna för randomiserad och 

upprepad uppspelning kan användas 

tillsammans eller var för sig.

Om du inte gillar vissa spår på en  

CD-skiva kan du redigera skivan så 

att endast utvalda spår spelas. När du 

har valt ut en serie spår spelas de 

varje gång du spelar CD-skivan och 

har aktiverat funktionen för redigering. 

Öppna menyn AUDIO-CD genom att trycka på 

LIST, gå till menyn SETUP och sedan till menyn 

AUDIO-CD.

Vad finns i menyn AUDIO-CD...
DENNA CD-SKIVAN… Använd menyn för att 

namnge eller redigera en ilagd CD-skiva. Som 

standard väljs alla spår när du redigerar en CD. 

Därför måste du trycka för att avmarkera de 

spår du inte vill ha.

ALLA CD-SKIVOR (RANDOM, REPEAT, EDIT)… 

Använd denna meny för att aktivera funktionerna 

för randomiserad och upprepad uppspelning för 

alla CD-skivor, och slå på/av den redigerade 

funktionen. 

Tips...
Det går bara att namnge en CD-skiva medan den 

spelas. Det går att lagra totalt 200 CD-namn i 

musiksystemet. Varje namn kan innehålla upp till 

17 tecken, även siffror. 

Om listan över CD-namn är full måste du ta bort 

ett CD-namn innan du kan lägga till ett nytt. När 

ett CD-namn tas bort och CD-skivan ifråga har 

redigerats tas även lagrade spårserier bort. 

När du har redigerat en CD-skiva spelas de utvalda 

spåren i ordningsföljd. Genom att avaktivera 

redigeringsfunktionen kan du fortfarande lyssna 

på hela CD-skivan. Du kan också radera valet av 

spår för att hela CD-skivan alltid spelas. 

Om den utökade displayen är aktiverad visas CD-

namnet, spårnumret och spårtiden på displayen. 

Mer information om den utökade displayen finns 

på sid. 15. 

Om BeoCenter 2 är utrustad med DVD och 

ansluten till en TV-apparat och du vill spela upp 

en skiva med mp3-spår trycker du på DVD* på 

Beo4. Då kan du navigera genom spåren med 

hjälp av menyn Disc Navigator som beskrivs på  

sid. 21. Om du trycker på CD eller DISC kan du 

fortfarande spela upp spår och gå mellan dem. 

Dock kan du inte söka genom spår, använda 

funktionen för slumpvis avspelning eller öppna 

menyn Disc Navigator. 

*Om systemet är anslutet till en TV-apparat med 

en inbyggd DVD-spelare trycker du på LIST för att 

ta fram DVD2 på displayen och trycker på GO för 

att spela upp skivan. 

. . AUDIO-CD

1 DENNA CD-SKIVAN … 

2 ALLA CD-SKIVOR [RANDOM, REPEAT, EDIT]  

1 NAMNGE CD 

2 REDIGERA CD
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Få musiksystemet att slås på och av automatiskt 

Du kan ställa in musiksystemet så att 

det sätts på och stängs av vid vissa 

tider på dagen och under veckan. 

Musiksystemet kan komma ihåg upp 

till 8 timerinställningar. Ställ in timern 

så att du väcks av musik eller av 

radion på morgonen, och så att 

musiksystemet slår över till standby 

vid en viss tid på kvällen. Du kan 

också ställa in timern olika för t.ex. 

veckodagar, helgdagar och 

semesterdagar.

Du kan namnge timerinställningarna 

så att du lätt känner igen dem samt 

aktivera respektive avaktivera de 

enskilda inställningarna.

Du kan när som helst ändra 

timerinställningarna. 

Öppna menyn TIMER genom att trycka på LIST, gå 

till menyn INSTÄLLNING och sedan till menyn TIMER.

Vad finns i menyn TIMER...
PÅ/AV… Använd menyn för att aktivera eller 

avaktivera de olika timerinställningarna. 

KÄLLA… Använd menyn för att välja källa för en 

timerinställning. Om du väljer radio som timerkälla 

måste du också välja en kanal. 

START/STOPP… Använd menyn för att ange start- 

och stopptider för timern. 

DAGAR… Använd menyn för att ange vilka 

veckodagar som timerinställningen ska gälla. 

NAMN… Använd menyn för att namnge dina olika 

timerinställningar så att du lätt känner igen dem. 

Tips...
Gör en timerinställning med standby som källa om 

du vill att musiksystemet ska stängas av vid en viss 

tid. 

Om du gör en timerinställning för till exempel 

måndag, tisdag och torsdag, aktiveras timern 

endast på dessa dagar, varje vecka. 

Om musiksystemet är anslutet till en TV-apparat 

eller radio från Bang & Olufsen med timerfunktion, 

måste timern ställas in enligt anvisningarna för TV-

apparaten eller radion. Om timerinställningarna 

ska gälla även för BeoCenter 2 måste du aktivera 

timerfunktionen. Mer information finns på sid. 15. 

För att kunna använda timerfunktionen måste den 

inbyggda klockan i musiksystemet vara rätt inställd. 

Mer information finns på sid. 15. 

1 PÅ/AV  

2 KÄLLA [KÄLLA, PROGRAM]  

3 START/STOPP 

4 DAGAR 

5 NAMN

. . TIMER

1 TIMER 1 

…  

8 TIMER 8 
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Göra ljudinställningar 

Ljudet är inställt till neutrala nivåer 

från fabriken, men du kan justera och 

lagra dem. 

Du kan reglera volymen, bas- och 

diskantnivåerna samt balansen 

mellan vänster och höger högtalare. 

Om du lagrar en ingångsvolym börjar 

musiksystemet spela med den 

volymen varje gång det slås på. 

Musiksystemet har också en funktion 

för loudness som du kan aktivera. 

Med funktionen loudness blir musiken 

mer dynamisk. Den används för att 

kompensera för det mänskliga örats 

bristande förmåga att uppfatta höga 

och låga frekvenser vid låg volym. 

Öppna menyn LJUD genom att trycka på LIST, gå till 

menyn INSTÄLLNING och sedan till menyn LJUD. 

Vad finns i menyn LJUD...
INGÅNGSVOLYM… Använd menyn för att ställa 

in volymnivån för musiksystemet. Den högsta 

volymen som kan sparas i denna meny är 75. 

JUSTERA BALANS… Använd menyn för att 

justera balansen mellan högtalarna. 

TONKONTROLL (BAS, DISKANT, LOUDNESS)… 

Använd menyn för att justera basen och diskanten 

och aktivera/avaktivera funktionen loudness.

Tips...
Om du inte sparar de ljudjusteringar som du har 

gjort återgår musiksystemet till de förinställda 

nivåerna när du stänger av det. 

Volymen kan alltid regleras via kontrollpanelen 

eller fjärrkontrollen Beo4. 

När musiksystemet är anslutet till en TV-apparat 

från Bang & Olufsen måste ljudet regleras enligt 

anvisningarna i TV-apparatens handledning. 

. . LJUD

1 INGÅNGSVOLYM 

2 JUSTERA BALANS   

3 TONKONTROLL [BAS, DISKANT, LOUDNESS] 
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Välja inställningsalternativ 

Om du vill kan du ändra 

musiksystemets grundinställningar. 

Via menyn ALTERNATIV kan du ställa 

klockan, sätta på och stänga av 

timerfunktionen, göra DVD-

inställningar* och välja språk.

Du kan även välja alternativ för 

displayen och vilka källor och 

funktioner som ska visas när du 

trycker på knappen LIST. 
Öppna menyn ALTERNATIV genom att trycka på 

LIST. Gå till menyn INSTÄLLNINGAR och sedan till 

menyn ALTERNATIV. 

Vad finns i menyn ALTERNATIV...
STÄLLA KLOCKAN… Använd menyn för att 

ställa in rätt tid och datum för den inbyggda 

klockan. Menyn visas endast om musiksystemet 

inte är anslutet till en TV-apparat. 

AKTIVERA TIMER (PÅ/AV)… Använd menyn för 

att slå på och av timerfunktionen. Välj PÅ om 

du vill att en timerinställning ska gälla för 

musiksystemets högtalare.

VÄLJA SPRÅK… Använd menyn för att välja det 

språk i listan över tillgängliga språk som texterna 

på displayen ska visas på. 

DISPLAYALT… Använd menyn för att välja typ och 

mängd av displayinformation för radio och CD. 

Inställningarna för RADIO och CD avgör vad som 

visas längst upp på displayen, t.ex. radiotext 

eller en CD-titel. Inställningen för STATUS avgör 

om displayinformation visas tillfälligt – dvs. 

under användning av kontrollpanelen – eller 

hela tiden. 

LIST-ALTERNATIV… Använd menyn för att lägga 

till funktioner, egenskaper och menyer till listan 

som visas när du trycker på LIST. 

DVD-ALTERNATIV… Använd menyn för att välja 

inställningar för DVD. Mer information finns på 

sid. 21.*

Tips...
Fabriksinställningen är att endast menyposten 

ALTERNATIV visas när du trycker på LIST.

Om du ändrar STATUSDISPLAY från STANDARD 

till UTÖKAD, visas informationen hela tiden istället 

för endast en kort stund på displayen. 

Du kan visa klockan på displayen. Tryck på LIST-

knappen på BeoCenter 2 och välj VISA KLOCKAN, 

eller tryck på LIST-knappen på fjärrkontrollen 

Beo4 och välj KLOCKA. 

Om musiksystemet är anslutet till en TV-apparat 

eller radio från Bang & Olufsen måste klockan 

ställas enligt anvisningarna för TV-apparaten eller 

radion. 

När musiksystemet är anslutet till en TV-apparat 

ställs timern via TV:n. Om timerinställningarna ska 

gälla även för BeoCenter 2 måste menyn AKTIVERA 

TIMER vara satt till PÅ. Detta förutsätter att det 

finns högtalare som är inkopplade till BeoCenter 2.

Om du av misstag valt ett språk och vill ändra det 

kan du öppna språkmenyn genom att trycka på 

LIST, gå ned till den sista menyposten, trycka på  

och sedan på 5 följt av 3. 

*Visas endast i menyn om din BeoCenter 2 är 

utrustad med DVD! 

1 RADIO 

2 CD 

3 STATUS [STANDARD/ UTÖKAD]

1 SCART AKTIVERING 

2 DVD-LJUD 

3 SCART VIDEO OUT [RGB/CVBS …] 

4 VUXENKONTROLL

. . ALTERNATIV

1 STÄLLA KLOCKAN …

2 AKTIVERA TIMER [PÅ/AV] 

3 VÄLJA SPRÅK …

4 DISPLAYALT. …

5 LIST-ALTERNATIV [N.MUSIC  …] 

6 DVD-ALTERNATIV … 
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Använda pinkodsystemet 

Du väljer själv om pinkodsystemet ska 

vara aktiverat. Pinkodsystemet 

avaktiveras om du raderar din pinkod.

Om pinkodsystemet används och 

musiksystemet har varit bortkopplat 

från elnätet längre än ca 30 minuter, 

kan det bara aktiveras igen genom 

att man slår på det och anger den 

personliga pinkoden via kontrollpanelen. 

Om inte pinkoden anges, går 

musiksystemet automatiskt över till 

standby efter tre minuter. 

Du kan ändra pinkoden, men högst 

fem gånger inom en tretimmarsperiod. 

Om du anger fel pinkod eller masterkod, 

eller om du försöker ändra pinkoden 

oftare än vad som är tillåtet, visas 

meddelandet PINKOD FEL på displayen. 

Du tar fram pinkodsmenyn genom att trycka på 

LIST och sedan två gånger på  följt av EXIT.

Vad finns i menyn PINKOD...
NY PINKOD… Använd menyn för att ange eller 

ändra pinkoden. 

RADERA PINKOD… Använd menyn för att 

avaktivera pinkodsystemet. 

Öppna för att ange masterkoden…
> När musiksystemet ber dig ange din pinkod, 

trycker du tre gånger på  för att ange 

masterkoden. 

> Ange masterkoden. 

> När du har angett masterkoden avaktiveras 

pinkodsystemet och du kan använda 

musiksystemet igen. För att kunna aktivera 

pinkodsystemet igen måste du ange en ny 

pinkod. 

Tips...
Om du anger fel pinkod har du fyra försök till på 

dig att ange rätt kod. Därefter försätts systemet i 

standby-läge. Systemet kan inte slås på igen 

förrän efter tre timmar. 

Kontakta din återförsäljare om PIN visas på skärmen 

första gången du aktiverar funktionen och du inte 

har fått en pinkod från Bang & Olufsen.

Om du glömmer din pinkod kontaktar du din 

återförsäljare som hjälper dig att skaffa en 

masterkod från Bang & Olufsen. Du behöver 

masterkoden för att återaktivera musiksystemet. 

PINKOD

1 NY PINKOD  … 

2 RADERA PINKOD …   

BEKRÄFTA PINKOD
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DVD-styrning 

Detta kapitel gäller bara om 

BeoCenter 2 är utrustad med DVD. 

Använd fjärrkontrollen Beo4 för att 

styra DVD:n. 

När du spelar en DVD kan du söka i 

olika hastigheter, gå mellan olika 

kapitel på skivan, samt ta fram en 

meny för DVD-skivan. 

Du kan alltid återuppta uppspelningen 

av den DVD-skiva som är i spelaren 

vid den punkt där du avbröt, förutsatt 

att du har stoppat uppspelningen 

genom att trycka två gånger (inte tre) 

på STOP. 

En del skivor registrerar inte om DVD-

spelaren är i ”spelläge” eller ”menyläge” 

när de används. I dessa få fall måste du 

trycka på den gula knappen innan du 

skickar ett kommando till spelaren.  

I menyer måste du exempelvis trycka på 

den gula knappen och sedan på GO för att 

spara ett val. 

Om BeoCenter 2 ingår i ett system med 

anslutna högtalare kan du lyssna på radio 

medan du tittar på en DVD-film. Med en 

sådan inställning påverkar ändringarna på 

kontrollpanelen radion. 

Spela upp och byta kapitel på 

en DVD-skiva...

Tryck för att spela upp en DVD-

skiva

Tryck för att gå mellan kapitel. 

Tryck flera gånger för att hoppa 

till ett annat kapitel på skivan

Ange kapitelnumret för att gå 

direkt till ett kapitel

Tryck för att söka bakåt eller 

framåt under uppspelning. 

Tryck för att fortsätta 

uppspelningen. 

Pausa, sakta ned eller stoppa 

uppspelningen av en DVD...

Tryck för att pausa 

uppspelningen.

Tryck för att spela upp i 

slowmotion, antingen framåt 

eller bakåt 

Tryck igen för att avbryta 

uppspelningen helt eller… 

… tryck för att återuppta 

uppspelningen eller… 

… tryck en tredje gång för att 

återgå till början av skivan 

På en del DVD-skivor finns 

specialfunktioner som är 

tillgängliga tillfälligt under 

uppspelningen, t.ex. extra 

filmsekvenser. I sådana lägen 

trycker du på GO för att välja 

denna specialfunktion. 

Använda DVD-skärmmenyer...

Tryck på den röda knappen för 

att ta fram språkmenyn för talat 

språk*. Tryck flera gånger för att 

växla mellan de tillgängliga 

alternativen. Menyn försvinner 

när du har gjort ditt val

Tryck på den gröna knappen  

för att öppna språkmenyn för 

undertexter*. Tryck flera gånger 

för att växla mellan de tillgängliga 

alternativen. Menyn försvinner 

när du har gjort ditt val 

Tryck på den blåa knappen för 

att ta fram skivmenyn

I skivmenyerna...

Flytta mellan alternativen  

i menyerna med hjälp  

av pilarna 

Tryck för att ange ditt val eller en 

inställning 

*Det är inte alla skivor som  

har separata språkmenyer för 

undertexter och ljudspråk.  

I sådana fall måste du använda 

huvudmenyn eller skivans meny. 

DVD

  

1 – 9

   

GO

STOP

   

STOP

GO

STOP

    
      

    

GO
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OBS! Om en knapp på kontrollpanelen ser likadan 

ut som på fjärrkontrollen Beo4 kan du istället 

använda knappen på kontrollpanelen. 



I DVD-läge... 

Tryck på den gula knappen och 

sedan 1 för att ta fram skivans 

egen meny.* 

Flytta mellan alternativen  

i menyerna med hjälp  

av pilarna. 

Tryck för att ange ditt val eller en 

inställning. 

Tryck på den gula knappen och 

sedan på 2 för att ta fram menyn 

för statusvisning. Tryck på 2 igen 

för att ändra till nästa display. 

Tryck på 2 en tredje gång för att 

ta bort statusvisningen.

Tryck på den gula knappen och 

sedan på 3 för att ta fram menyn 

för DVD-inställning. Den beskrivs 

på nästa sida.

Tryck på den gula knappen och 

sedan på 4 för att zooma in bilden. 

Tryck på 4 för att öka zoomfaktorn. 

Tryck på 4 en tredje gång för att 

avsluta zoomfunktionen.

Tryck på den gula knappen och 

sedan på 5 för att ta fram menyn 

för kameravinkel. Tryck på 5 för 

att växla mellan de tillgängliga 

alternativen. Menyn försvinner 

när du har gjort ditt val. Men om 

du har satt på vinkelindikatorn i 

menyn för skivinställning fortsätter 

ikonen att visas på skärmen. 

*Det är inte alla skivor som har en 

egen meny. 

Uppspelning av andra skivformat 
BeoCenter 2 har utformats för att kunna spela 

av olika skivformat. Följande format stöds: 

– DVD-Video 

– Audio-CD 

– Video-CD 

– CD-R/RW 

– DVD-R/RW, förutsatt att skivan har spelats in 

med DVD-Video-format och är färdigställd. 

– Skivor som innehåller mp3-filer, om 

samplingsfrekvensen har ställts in på 32, 44,1 

eller 48 kHz. 

– WMA (Windows Media Audio). Vid 

uppspelning av skivor med mp3- eller  

WMA-filer använder du  och  för att 

växla mellan spåren och  och  för att söka. 

Observera att du endast kan söka genom 

mp3-spår om du startade avspelningen 

genom att trycka på DVD på Beo4.

 Öppna menyn Disc Navigator enligt 

beskrivningen på sidan 21 och bläddra bland 

innehållet. Tryck på EXIT för att stänga listan. 

– JPEG-filer upp till en upplösning på  

3072 x 2048. Vid uppspelning av skivor med 

JPEG-filer använder du den gula knappen och 

sedan  och , samt  och  för att rotera 

bilden. 

– DivX-versionerna 3, 4, 5 och DivX VOD stöds. 

Normalt är uppspelning av datagenererade filer 

endast möjlig om filerna har sparats på en 

CD-R/RW-skiva.

1

    
      

    

GO

2

3

4

5

19

OBS! DVD-spelaren har rätt regionsinställning från 

fabriken. Skivor från regioner som inte är kompatibla 

kan inte spelas på spelaren. 



Använda DVD-menyerna... 

> Tryck på den gula knappen och sedan på 3 för 

att ta fram huvudmenyn för DVD. 

> Tryck på  eller  för att gå till önskad meny 

och tryck sedan på GO. 

> Använd piltangenterna , ,  och  för att 

flytta mellan menyer och inställningar. 

> Tryck på GO för att lagra ditt val.

> Tryck på EXIT för att lämna skärmmenyerna. 

Det måste ligga en skiva i BeoCenter 2 för att du 

ska kunna komma åt menyerna.

Vad finns i menyn för Play Mode 
I menyn Play Mode kan du ställa in alternativ för 

uppspelningen. Följande alternativ är tillgängliga: 

A–B Repeat… Funktionen A–B Repeat kan du 

ange två särskilda ställen på en skiva som ska 

bilda en loop som spelas om och om igen. 

Repeat… Med denna funktion kan du repetera 

uppspelningen av en titel eller ett kapitel på en 

skiva. 

Random… Funktionen för randomiserad 

uppspelning låter dig spela titlar eller kapitel på 

en skiva i slumpmässig ordning. 

Search Mode… Med funktionen Search Mode 

kan du söka igenom en skiva, antingen genom 

att söka efter en viss titel eller ett visst kapitel, 

eller genom att söka efter en tidpunkt i den tid 

som har förflutit under uppspelningen. 

>> DVD-styrning 

Vad finns i menyn Initial Settings 
I menyn Initial Settings kan du välja inställningar 

för DVD-uppspelningen. Inställningarna kan inte 

göras samtidigt som en uppspelning pågår. 

Följande alternativ är tillgängliga: 

Digital Audio Out… Välj ljudutgång för systemet. 

Alternativen för Dolby Digital Out är: Dolby Digital 

eller Dolby Digital > PCM (stereo). Alternativen 

för DTS Out är: DTS och DTS > PCM (stereo). 

Video Output… I den här menyn kan du välja 

vilket bildformat som passar TV-apparaten bäst. 

Alternativen är 4:3 (Letter Box), 4:3 (Pan & Scan) 

and 16:9 (Widescreen).  

I ‘4:3 (Letter Box)’ visas filmen med svarta fält 

överst och underst i bildfältet. 

 Component Out: Ändra inte detta såvida du 

inte ändrar inställningen för AV Connector Out 

till Video. 

 AV Connector Out: inställd för bästa kvalitet; 

(RGB). 

Language… I språkmenyn kan du ställa in önskat 

språk för ljudspråk, undertexter och skivmenyn, 

samt bestämma om tillgängliga undertexter ska 

visas under uppspelning. Om det språk du väljer 

i den här menyn finns tillgängligt på en ilagd 

skiva kommer det att användas.  

För en del DVD-skivor måste du välja 

undertextspråk från en skivmeny även om du 

tidigare valt ett standardspråk för undertexter i 

menyn ”Language”. 

OBS! Denna funktion är bara tillgänglig om 

BeoCenter 2 inte är utrustad med DVD. 

Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

Play Mode

A-B Repeat

Repeat

Random

Search Mode

A (Start Point)

B (End Point)

Off

Initial Settings

Digital Audio Out

Video Output

Language

Display

Options

Dolby Digital Out Dolby Digital

DTS Out DTS
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Display… I displaymenyn kan du välja språk för 

DVD-spelarens menyer, om styrdisplayer ska 

visas på skärmen samt om vinkelindikatorn ska 

visas. Vinkelindikatorn visas bara om skivan har 

funktionen alternativ kameravinkel. 

Options… Vissa DVD-skivor har en funktion för 

att ställa in föräldralås. Om du anger en nivå 

som är lägre än den på skivan, spelas inte skivan 

om inte pinkoden anges. Vissa skivor stöder 

också funktionen landskod. Det innebär att 

spelaren beroende av inställningarna för landskod 

och föräldralås inte spelar vissa scéner på en 

skiva. Innan du kan ställa in en föräldralåsnivå 

eller en landskod måste du ange en pinkod.  

Du kan när som helst ändra pinkoden. 

 Om du glömmer bort pinkoden måste du gå  

till menyn DVD-ALTERNATIV och återställa 

VUXENKONTROLL. Funktionen avaktiveras då. 

Se beskrivningen av menyn DVD-ALTERNATIV 

till höger. 

 DivX VOD används för video on demand. 

Använd menyn för att skapa en DivX VOD-

registreringskod som du skickar till din 

leverantör. Kontakta din DivX VOD-leverantör 

för ytterligare anvisningar. 

Menyn DVD-ALTERNATIV på 
BeoCenter 2…

Följande inställningar måste göras i menyn 

DVD-ALTERNATIV på BeoCenter 2. Se sid. 15 

för ytterligare information. 

Vad finns i menyn Disc Navigator 
Från menyn Disc Navigator kan du snabbt gå till 

särskilda titlar och kapitel på en skiva.

SCART-AKTIVERING... Om ditt system är 

direktanslutet till en TV-apparat ur 

BeoVision MX-serien (dvs. 4000/4002, 

6000/7000), en AV 9000 eller till en Bang & 

Olufsen TV-appart utan ett 21-poligt SCART-

uttag, välj OFF. 

 Om systemet är anslutet till en BeoVision MX via 

en AV 2 Expander-box eller till någon annan 

Bang & Olufsen-TV, väljer du ON. 

DVD-LJUD... Om du vill att ljudet från DVD-

spelaren ska höras i högtalarna som är kopplade 

till musiksystemet ska du välja PL/SCART.  

Om du vill att DVD-ljudet endast ska höras i TV-

apparatens högtalare ska du välja SCART även 

om TV:n inte har något 21-poligt SCART-uttag. 

SCART VIDEO UT... Om systemet är anslutet till 

någon av TV-apparaterna AV 9000, 

BeoVision LX, BeoVision MS eller  

BeoVision MX 4000/4002/6000/7000  

ska du välja CVBS. 

 Om systemet är anslutet till en BeoVision Avant 

50 Hz-TV eller en Bang & Olufsen-TV utan 21-

poligt SCART-uttag, ska du välja Y/C.  

Om systemet är anslutet till någon annan TV-

apparat ska du välja RGB/CVBS. 

VUXENKONTROLL... Om du har glömt DVD-

pinkoden eller vill återställa den öppnar du den 

här menyn och väljer YES. 

Disc Navigator 

Title

Chapter
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TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Om musiksystemet ska användas 

tillsammans med andra Bang & 

Olufsen-produkter kan du få vidare 

anvisningar om hur dessa produkter 

ska användas i deras handböcker. 

Går genom radiokanalerna eller spåren på en CD. 

När funktionen RANDOM eller REPEAT visas i 

Beo4-displayen trycker du på  för att aktivera 

den och på  för att avaktivera den 

Söker igenom en CD-skiva eller flyttar åt vänster 

eller höger i menyer 

  Återupptar uppspelning, aktiverar källan och 

bekräftar inställningar, eller aktiverar en funktion 

som visas i Beo4-displayen, t.ex. CLOCK

Visar extraknappar, som RANDOM, REPEAT eller 

N.MUSIC* 

– inte samma som LIST på BeoCenter 2!

Pausar uppspelningen av en CD

eller går tillbaka en nivå i menyerna 

Höjer eller sänker volymen. Tryck i mitten för att 

helt stänga av ljudet från högtalarna, tryck igen 

för att sätta på ljudet 

Använda fjärrkontrollen Beo4 

För att kunna visa extraknappar på Beo4 måste  

du lägga till dem i Beo4:s funktionslista. Lägg till 

RANDOM och REPEAT till Beo4 för att använda 

funktionerna. Lägg till A.AUX för att kunna slå på 

källor som anslutits till AUX-uttaget. I handledningen 

till Beo4 finns mer information. 

Slår på radion 

Slå på DVD:n, om din BeoCenter 2 är utrustad 

med DVD

Slår på CD-spelaren 

Anger nummer för radiokanaler, CD-spår eller 

DVD-kapitel. Använd sifferknapparna för att välja 

en numrerad menypost 

Öppnar menysystemet – motsvarar knappen LIST 

på BeoCenter 2 

Används för specifika DVD-funktioner, t.ex. för att 

visa undertextmenyn samtidigt som du tittar på en 

DVD. De här knapparna används endast om 

BeoCenter 2 är utrustad med DVD* 

Stänger menysystemet 

Sätter musiksystemet i standby-läge 

    

GO

LIST
RANDOM

N.MUSIC

STOP

RADIO

DVD

CD

0 – 9

MENU

  
 

EXIT

•
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*OBS! De färgade knapparna används också för 

N.MUSIC, se handledningen till BeoPort för mer 

information. 
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Alternativ 

Ställ in musiksystemet till korrekt 

alternativ, handledning för uttagsenhet, sid. 10 

Anslutningar 

Anslut högtalarna, handledning för uttagsenhet, 

sid. 6 

Anslut musiksystemet till ett videosystem, 

handledning för uttagsenhet, sid. 6

Antennuttag, handledning för uttagsenhet, sid. 6 

Koppla in hörlurar, 5 

Uttagsenhet, handledning för uttagsenhet, sid. 6 

Audio/Video-system 

Alternativinställning, handledning för 

uttagsenhet, sid. 10

Ansluta musiksystemet till ett videosystem, 

handledning till uttagsenhet, sid. 6

Använda ett AV-system, handledning för 

uttagsenhet, sid. 11 

Beo4 fjärrkontroll 

Använda fjärrkontrollen Beo4, 22

CD-spelare 

Lägga i en skiva 5 

Låt uppspelningen av en CD-skiva repeteras i 

upp till 12 timmar, 12 

Namnge CD-skivorna, 12 

Radera CD-namnen, 12 

Spela en CD-skiva, 4 

Spela endast upp vissa spår, 12 

Spela upp spår i slumpvis ordning, 12

DAB-radioprogram 

DAB-antennuttag, handledning för uttagsenhet, 

sid. 6 

Justera DAB-antennen, 11 

Justera ljudsignalskomprimering för DAB-

kanaler  – DAB DRC, 10 

Ställ in DAB-radiokanaler, sid. 10–11 

Displayer 

Förstå och ändra visad information, 5 och 15 

DVD

Använda DVD-skärmmenyer, 19 

DVD – Föräldralås, sid. 19–20 

DVD – ljudspråk, 19

DVD – språkval för undertexter, 19 

Menyn DVD OPTIONS, 20 

Spela en DVD-skiva, 18

Styrning av DVD, 18 

Första inställningen  

Första konfigurationen, 8 

Högtalare 

Ansluta högtalarna, handledning för uttagsenhet, 

sid. 6 

Hörlurar 

Koppla in hörlurar, 5 

Indikatorlampan

Indikatorlampan, 5 

Inställningar  

Ljudinställningar, 14 

Ställ in klockan, 15 

Ställ in preferenser för uppspelning av  

DVD-skivor, sid. 19–20 

Kablar 

Ansluta kablarna, handledning för uttagsenhet, 

sid. 6 

Montera kabelskyddet, handledning för 

uttagsenhet, sid. 5

Klocka 

Gör inställningar av den inbyggda klockan, 15 

Kontakt  

Kontakta Bang & Olufsen, 25 

Kontrollpanel 

Översikt av kontrollpanelen, 4 
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Ljud 

Justera ljudvolymen, 4 

Ändra inställningar för volym, bas, diskant 

eller loudness, 14 

Ändra ljudet från stereo till mono, 10 

Master Link 

Alternativinställning, handledning för 

uttagsenhet, sid. 10

Använda ett AV-system, handledning för 

uttagsenhet, sid. 11

A/V-inställning, handledning för uttagsenhet, 

sid. 10

Menyer

Använda menyerna, 7 

Tolka menysymbolerna, 6 

Namngivning 

Namnge en CD-skiva, 12 

Namnge ett radioprogram, 10 

Radera CD-namnen, 12 

N.Music 

Spela N. MUSIC, 9 

N.Radio 

Spela N.RADIO, 9 

Pinkod 

Aktivera pinkodsystemet, 16 

Använda din pinkod, 16 

Har du glömt din pinkod?, 16 

Ändra eller ta bort pinkoden, 16 

Öppna för masterkoden, 16 

Placering 

Placera musiksystemet, handledning för 

uttagsenhet, sid. 4 

Radera   

Radera CD-namnen, 12 

Ta bort en serie spår, 12 

Ta bort inställda kanaler, 10 

Radio  

Flytta radiokanaler, 10 

Namnge radiokanaler, 10 

Radera radiokanaler, 10 

Slå på radio, 4 

Ställa in radiokanaler, 10 

Rengöring 

Hantering av CD-skivor, handledning för 

uttagsenhet, sid. 12 

Ta hand om musiksystemet, handledning för 

uttagsenhet, sid. 12

Repetera 

Repetera uppspelning av en CD-skiva, 12 

Slumpmässig uppspelning 

Spela upp spår i slumpvis ordning, 12 

Språk  

Ändra DVD-språk, 19 

Ändra språk för display, 15 

Spår 

Spela endast upp vissa spår, 12 

Spela upp spår i slumpvis ordning, 12 

Timer  

Få musiksystemet att slås på och av 

automatiskt, 13 

Gör inställningar av den inbyggda klockan, 15

Slå på timerfunktionen, 13 

Visa, redigera eller ta bort en 

timerinställning, 13 

Uttagspanel 

Översikt av uttag, handledning för uttagsenhet, 

sid. 6 

Underhåll 

Ta hand om musiksystemet, handledning för 

uttagsenhet, sid. 12 

Väggfäste 

Montera väggfästet, handledning för uttagsenhet, 

sid. 8 
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För din kännedom…  

Vi försöker tänka på dina behov som 

användare när vi konstruerar och tillverkar 

Bang & Olufsen-produkter och vi försöker 

göra produkterna enkla och bekväma att 

använda. 

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta 

för oss hur du upplever din Bang & Olufsen-

produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt 

eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra 

våra produkter ytterligare. 

Tack! 

För att kontakta oss, besök vår webbplats…  

 www.bang-olufsen.com 

eller skriv till: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare   

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

eller faxa: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 97 85 39 11 (fax) 
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Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) – miljöskydd  
Europaparlamentet och EU-rådet har tagit fram 

direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. 

Syftet med direktivet är att förhindra avfall från 

elektriska och elektroniska produkter och att 

främja återanvändning och materialåtervinning 

och andra former av återvinning av sådant avfall. 

Därigenom omfattar direktivet producenter, 

distributörer och konsumenter. 

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare 

och slutkonsumenter ska behandla elektriska och 

elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt 

säkert sätt och att produkterna och avfallet ska 

återanvändas eller återvinnas vad gäller deras 

material eller energi. Elektriska och elektroniska 

produkter och delar får inte slängas med vanligt 

hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska 

produkter och delar måste samlas in och slängas 

separat. 

Produkter och utrustning som måste samlas in för 

återanvändning, materialåtervinning och andra 

former av återvinning är märkta med symbolen 

som visas.

 

Genom att kassera uttjänta elektriska och 

elektroniska produkter i de insamlingssystem som 

finns i ditt land skyddar du miljön, människors 

hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning 

av naturresurser. Insamling av elektriska och 

elektroniska produkter och avfall förhindrar 

eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga 

ämnen som kan finnas i elektriska och 

elektroniska produkter och utrustning. 

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig 

och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta 

elektriska och elektroniska produkter i ditt land. 
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Med förbehåll för ändringar av tekniska 

specifikationer, funktioner och deras 

användning. 

Den svarta och gula etiketten på CD-spelaren är 

en varning om att apparaten innehåller ett 

lasersystem och är klassificerad som laserklass 1.  

Om du får problem med CD-spelaren kontaktar 

du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Apparaten 

får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal.

VIKTIGT: Andra kontroller, justeringar eller 

förfaranden än de som beskrivs här kan medföra 

exponering för skadlig strålning.

I den här produkten ingår copyrightskyddad 

teknik som skyddas av de amerikanska patenten 

4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; och 

6,516,132 samt andra immateriella rättigheter. 

Användning av denna copyrightskyddade teknik 

måste godkännas av Macrovision, och är endast 

avsedd för hemmavisning samt annan begränsad 

visning, om inte Macrovision har gett tillstånd till 

annat. S.k. reverse engineering eller demontering 

är förbjuden.

DVD Video-logotypen är ett registrerat varumärke. Den här produkten uppfyller de krav som 

definieras i direktiven 89/336/EEC och 73/23/EEC. 

Endast för USA! 

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och 

befunnits klara gränsvärdena för digital utrustning 

av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-

föreskrifterna. Dessa gränsvärden har utformats 

för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar 

vid installation i bostadsmiljö. 

Denna utrustning genererar, använder och kan avge 

radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras 

och används i enlighet med instruktionerna kan den 

orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. 

Det finns dock inga garantier för att störningar 

inte uppkommer i en enskild installation. Om 

utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- 

eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom 

att man stänger av och sätter på utrustningen, 

uppmanas användaren att försöka få bort störningen 

med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: 

– Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett 

annat håll. 

– Öka avståndet mellan utrustningen och 

mottagaren. 

– Anslut utrustningen till ett uttag som ligger på 

en annan krets än den som mottagaren är 

ansluten till. 

– Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren 

radio/TV-tekniker för att få hjälp. 

Endast för Kanada! 

Denna digitala enhet av Klass B uppfyller alla krav 

i de kanadensiska föreskrifterna för störande 

utrustning. 

CLASS 1 
LASER PRODUCT

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. 

3507664  0702
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