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Laad een dvd-schijf in de 

BeoCenter 2 en het afspelen start 

automatisch. 

Tijdens het afspelen van een dvd-

schijf kunt u met de Beo4-

afstandsbediening op verschillende 

snelheden zoeken, naar een nieuwe 

plaats op de schijf gaan of een 

dvd-schijfmenu oproepen. U kunt het 

afspelen van een dvd-schijf hervatten 

op de plaats waar u bent gestopt, 

tenzij de lader ondertussen is 

geopend. 

Naast de instellingen voor dvd, die 

u kunt invoeren via het menu 

DVD-OPTIES van de BeoCenter 2 

(zie de volgende pagina), kunt u 

afspeelinstellingen kiezen via het 

menu DVD. Dvd-instellingen 

omvatten instellingen voor beeld, 

geluid, taal en toegangsbesturing. 

Als een knop op het bedieningspaneel 

overeenkomt met een knop op de Beo4-

afstandsbediening, kunt u deze knop ook 

gebruiken. 

Als uw BeoCenter 2 is opgesteld in een 

configuratie waarin de luidsprekers erop zijn 

aangesloten, kunt u naar de radio luisteren 

terwijl u een dvd bekijkt. Bij een dergelijke 

opstelling worden de aanwijzingen via het 

bedieningspaneel naar de radio gestuurd. 

Bladeren tussen 

hoofdstukken op een dvd-

schijf en deze afspelen...

Druk op DVD om een dvd af te 

spelen

Druk op GO en vervolgens op 

 of  om naar het volgende of 

vorige hoofdstuk te gaan  

Druk op GO en vervolgens 

meerdere malen op  of  om 

naar een ander hoofdstuk op 

deze schijf te gaan 

Voer een hoofdstuknummer in 

om rechtstreeks naar dat 

hoofdstuk te gaan

Druk op GO en vervolgens op 

 of  om tijdens het afspelen 

vooruit of terug te spoelen. Druk 

nogmaals op  of  om de 

snelheid te wijzigen

Druk hierop om het afspelen te 

hervatten

Het afspelen van een dvd-

schijf pauzeren of stoppen...

Druk op STOP om het afspelen 

te pauzeren

Druk nogmaals op STOP om het 

afspelen te stoppen, of...

... druk voor de derde keer op 

STOP om terug te gaan naar het 

begin van de dvd-schijf

Druk op GO om het afspelen te 

hervatten

Dvd-menu’s openen en 

gebruiken...

Druk op GO en vervolgens op 1 

om het hoofdmenu* van de 

schijf te openen.

Druk op GO en vervolgens op 1 

om het hoofdmenu van de schijf 

te verbergen

Met de pijltjesknoppen gaat u 

omhoog of omlaag door de 

opties in de menu’s

Druk twee keer op GO om uw 

keuze of instelling in te voeren

Druk op GO en vervolgens op 2 

om op het beeld in te zoomen.

Druk op GO en vervolgens weer 

op 2 om de zoomfactor te 

vergroten. 

Druk op GO en vervolgens voor 

de derde keer op 2 om het 

zoomen te verlaten

Druk op GO en vervolgens op 3 

om de menu’s van de dvd-speler 

te openen. Zie voor meer 

informatie de volgende pagina

Druk op EXIT om de menu’s te 

verwijderen

Druk op GO en vervolgens op 4 

om het statusdisplay te openen.

Druk op GO en vervolgens op 4 

om naar het volgende 

statusdisplay te gaan. 

Druk op GO en vervolgens op 4 

om het statusdisplay te 

verwijderen

*Niet alle schijven hebben een 

hoofdmenu. 

Er zijn dvd’s met speciale 

functies die tijdelijk beschikbaar 

zijn tijdens het afspelen, zoals 

extra filmscènes. Deze functies 

zijn soms voorzien van een 

visuele aanwijzing. Druk in zulke 

gevallen tweemaal snel achter 

elkaar op GO om deze speciale 

functie te kiezen.
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Dvd-menu’s openen en 

gebruiken...

Druk op de groene knop om het 

menu met ondertiteltalen te 

openen. 

Druk meerdere malen op de 

groene knop om tussen de 

beschikbare opties te bladeren. 

Als u uw keuze gemaakt heeft, 

verdwijnt het menu

Druk op de gele knop om het 

schijfmenu te openen

Met de pijltjesknoppen gaat u 

omhoog of omlaag door de 

opties in de menu’s

Druk twee keer op GO om uw 

keuze of instelling in te voeren

Druk op de rode knop om het 

menu met talen voor gesproken 

tekst te openen. 

Druk meerdere malen op de 

rode knop om tussen de 

beschikbare opties te bladeren. 

Als u uw keuze gemaakt heeft, 

verdwijnt het menu

Druk op de blauwe knop om het 

menu met camerahoeken te 

openen. 

Druk meerdere malen op de 

blauwe knop om tussen de 

beschikbare opties te bladeren. 

Als u uw keuze gemaakt heeft, 

verdwijnt het menu

De menu’s van de dvd-speler gebruiken...

> Druk op GO en vervolgens op 3 om de menu’s 

van de dvd-speler te openen. 

> Druk op  of  om een menu naar keuze te 

openen en druk twee keer op GO. 

> Druk op  of  om door de submenu’s te 

bladeren. 

> Druk op  om naar een van de submenu’s te 

gaan. De beschikbare instellingen verschijnen. 

> Druk op  om naar de beschikbare instellingen 

te gaan. 

> Druk op  of  om door de lijst met 

beschikbare instellingen te bladeren. 

> Druk tweemaal op GO om uw keuze op te 

slaan.

> Druk op STOP om terug te bladeren in de 

menu’s.

> Druk op EXIT om de schermmenu’s te verlaten. 

Items in het menu Play mode 
Het menu Play mode gebruikt u om 

afspeelinstellingen te selecteren. U kunt kiezen uit 

de volgende opties: 

A-B Repeat... Met de functie A-B repeat kunt u 

twee punten op een schijf aangeven die een lus 

moeten vormen die keer op keer wordt 

afgespeeld. 

Repeat... Met de repeat-functie kunt u een titel of 

hoofdstuk op een schijf telkens opnieuw 

herhalen. 

Random... Met de functie voor afspelen in 

willekeurige volgorde kunt u de titels of 

hoofdstukken op een schijf in willekeurige 

volgorde laten afspelen. 

Search Mode... Met de zoekfunctie kunt u op 

een schijf naar een bepaalde titel of hoofdstuk 

of naar een bepaald moment zoeken. 

Andere schijfformaten afspelen...

De BeoCenter 2 is bedoeld voor het afspelen van 

verschillende schijfformaten. Ondersteunde 

formaten zijn:

– DVD–Video

– Audio CD

– Video CD

– CD–R/RW

– DVD–R/RW, op voorwaarde dat deze zijn 

opgenomen met het DVD-videoformaat en dat 

de schijf gefinaliseerd is

– Schijven met MP3-bestanden worden 

ondersteund als de bitrate op 32, 44.1 of 

48 Khz is gezet. Als schijven met MP3-

bestanden worden afgespeeld: gebruik  en  

om van map te wisselen en  en  om tussen 

de tracks te bladeren

Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

   
    

   

GO
GO

OPMERKING! De dvd-speler is standaard ingesteld 

voor de toepasselijke regio. Schijven uit andere 

regio’s kunnen op deze speler niet worden 

afgespeeld.  
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Het menu DVD-OPTIES op de 
BeoCenter 2...

U moet de volgende instellingen uitvoeren in 

het menu DVD-OPTIES van de BeoCenter 2. 

Zie voor meer informatie pagina 14.

SCARTDETECTIE… Als het systeem rechtstreeks 

op een MX 4000/4002/6000/7000 aangesloten 

is, kiest u UIT. 

 Als het systeem via een AV 2-uitbreidingskastje 

op een BeoVision MX aangesloten is of als het 

op een andere Bang & Olufsen-televisie 

aangesloten is, kiest u AAN. 

DVD-GELUID... Als u dvd-geluid wilt beluisteren 

via de luidsprekers die zijn aangesloten op het 

muzieksysteem, kiest u PL/SCART. 

 Als u alleen het dvd-geluid via de 

televisiespeakers wilt horen, kiest u SCART. 

SCART VIDEO UIT... Als het systeem op een 

AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS of 

BeoVision MX 4000/4002/6000/7000 televisie 

aangesloten is, kiest u CVBS. 

 Als het systeem op een BeoVision Avant 50 Hz 

televisie aangesloten is, kiest u Y/C.

 Als het systeem op een andere televisie 

aangesloten is, kiest u RGB/CVBS. 

KINDERSLOT... Als u de dvd-pincode bent 

vergeten of als u de code opnieuw wilt instellen, 

opent u dit menu en selecteert u JA. 

 U moet nu de BeoCenter 2 standby zetten en 

het afspelen van de dvd herstarten. Alle eerdere 

instellingen voor het afspelen van dvd’s worden 

gereset en u moet uw instellingen opnieuw 

invoeren. 

Items in het menu Initial Settings 
Met het menu Initial Settings kunt u 

voorkeursinstellingen kiezen voor het afspelen van 

dvd’s. Instellingen in dit menu kunnen niet tijdens 

het afspelen worden ingevoerd. U kunt kiezen uit 

de volgende opties: 

Video Output...  Met dit menu kunt u het 

beeldformaat kiezen dat geschikt is voor uw 

televisie; 16:9 (breedbeeld) of 4:3. Als u de 

BeoCenter 2 met een S-Video-kabel op de 

televisie heeft aangesloten, moet u S-Video Out 

op S1 zetten.

Language... Met dit menu kunt u de 

voorkeurstaal opslaan voor gesproken tekst, 

ondertiteling en het schijfmenu en kunt u 

kiezen of de beschikbare ondertitels tijdens het 

afspelen moeten worden weergegeven. Als de 

talen die u kiest in dit menu beschikbaar zijn op 

de geplaatste schijf, worden ze gebruikt. 

  Bij sommige dvd-schijven moet u in een 

schijfmenu een ondertiteltaal kiezen, ook als u 

eerder al een standaardondertiteltaal hebt 

gekozen in het menu Language. 

Display... Met dit menu kunt u de menutaal van 

de dvd-speler kiezen en aangeven of 

bedieningsdisplays worden weergegeven op het 

scherm en of de camerahoekindicatie moet 

worden weergegeven. De hoekindicatie is alleen 

beschikbaar als de schijf deze functie 

ondersteunt. 

Options... Sommige dvd’s hebben een niveau 

voor een Parental Lock. Als u een niveau 

aangeeft dat lager is dan het niveau van de 

schijf, mag u de schijf vermoedelijk niet 

afspelen, tenzij uw pincode is ingevoerd. 

Sommige dvd’s ondersteunen ook de functie 

Country Code. Dit betekent dat de dvd-speler 

bepaalde scènes op een schijf niet afspeelt, 

afhankelijk van de ingestelde Country Code. 

Voordat u het niveau van het Parental Lock of 

de Country Code kunt instellen, moet u een 

pincode invoeren. U kunt de pincode op elk 

gewenst moment wijzigen. 

 Als u de pincode vergeet, moet u het menu 

DVD-OPTIES openen en het KINDERSLOT 

resetten (zoals rechts beschreven). De functie is 

dan gedeactiveerd. 

Items in het menu Disc Navigator 
Met het menu Disc Navigator kunt u snel 

doorschakelen naar bepaalde titels of 

hoofdstukken op een schijf. 
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Technische gegevens, functies en het gebruik 

van deze functies kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd.
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