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For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt

at kende, har du to vejledninger til rådighed.

Vejledningen giver dig oplysninger om daglig

brug. Håndbogen giver dig et grundigt indblik i

alle aspekter ved BeoSound 3000, herunder

montering og detaljerede forklaringer.

Til højre finder du indholdet af vejledningen.

Hovedkapitlerne i håndbogen er angivet i det

følgende:

• Opsætning, 6
• Tilslutning, 7
• Montering, 8
• Musik-/videoopsætning, 9
• Lydjusteringer, 10
• Det indbyggede ur, 11
• Indstilling, 12
• Start eller stop på et bestemt 

tidspunkt, 14
• Daglig brug, 16
• Displayvisninger, 17
• Afspilning af CD’er på forskellige 

måder, 18
• Foretrukne CD-numre, 20
• Vedligeholdelse, 22
• Fjernbetjening, 23
• Brug med et videosystem, 24
• Indstilling og indtastning af en 

PIN-kode, 26

Vejledning Håndbog
Guide

BeoSound 3000

Reference book

BeoSound 3000

Vejledningens indhold

Din nøgle til anvendelse af
BeoSound 3000

5 Knapper på nærbetjeningspanelet
5 Det ser du i displayvisningerne

Bemærk: Se side 5 i håndbogen for at finde

en oversigt over, hvordan en knap, kilde eller

et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens.

Brug af CD-afspilleren

6 Afspil en CD
6 Forskellige måder at afspille en CD på –

Random og Repeat

Afspil kun foretrukne CD-numre

7 Lav din egen serie musiknumre
7 Slet en serie musiknumre

Brug af radioen

8 Tænd for radioen
8 Skru op eller ned for lydstyrken



4 Din nøgle til anvendelse af BeoSound 3000

Ræk hånden ud, som om du ville

røre ved glasdørene – BeoSound

3000 åbner automatisk og giver dig

adgang til musiksystemet bag

dørene.

Tryk på knappen LOAD til højre på 

betjeningspanelet for at få den holder, der

holder CD’en på plads, til at hæve sig.

Du kan nu fjerne CD’en fra diskrummet og

sætte den CD i, du gerne vil afspille. Sæt altid

CD’en i med teksten vendt ud mod dig selv.

Tryk på LOAD igen for at sænke holderen. Hvis

du trykker på CD for at igangsætte afspilningen

af CD’en, sænkes holderen automatisk.

Når dørene er åbne, har du adgang til
nærbetjeningspanelet, som giver dig fuld
kontrol over CD-afspilleren og radioen.

Stik til hovedtelefoner. Når

hovedtelefonerne tilsluttes, 

frakobles de højttalere, der er

tilsluttet musiksystemet.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

1. Nomeooo jxisks skjs  kskd skd oo jxisks
 2. Skjs  kskd skd oo 

3. Jxisks skjs  kskd skd Nomeooo 
4. Jxisks skjs  kskd skd oo jxisks skjs  kskd 

5. Skd oo jxisks skjs  kskd skd 
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Knapper på betjeningspanelet

Alle knapper er placeret samme sted. De er
grupperet hensigtsmæssigt efter
funktionstype, så du nemt kan finde rundt på
panelet, mens du betjener systemet.

Displayvisninger
Displayvisningerne fortæller dig, hvad systemet

laver.

Stikordene i det øverste display vedrører funktioner

i CD-afspilleren, f.eks. musiknummer.

Det nederste display viser navnet på den aktuelle

radiostation, eller viser dig, hvilken CD der spiller,

hvis du har givet den et navn.

Sekundære funktioner
Denne gruppe knapper giver dig adgang til alle 

de sekundære funktioner, der f.eks. bruges til at

indstille radiostationer eller programmere. Se side

12 i håndbogen for at få yderligere vejledning.

Taltaster
Med taltasterne kan du vælge andre

kanalnumre eller vælge 

musiknumre på en CD.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

Hovedfunktioner
Knapperne i højre side af panelet giver dig

adgang til alle hovedfunktionerne: 

tænd og sluk for systemet, justering af 

lydstyrken og betjening af radio og CD-afspiller.

BEMÆRK! Hvis PIN vises i displayet, første gang du

aktiverer en funktion, og du ikke har modtaget en

PIN-kode fra din Bang & Olufsen forhandler, skal

du kontakte din forhandler for at få en PIN-kode.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

funktionen PIN-kode, skal du se kapitlet

“Indstilling og indtastning af en PIN-kode” på 

side 26 i håndbogen.
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Når du trykker på knappen CD for at

afspille den CD, du har sat i, bliver

alle oplysninger på CD’en først

registreret, f.eks. antallet af

musiknumre. Derefter afspilles CD’en 

fra begyndelsen. Afspilningen

fortsætter, indtil CD’en er slut.

Derefter skifter BeoSound 3000 til

stand-by efter 30 minutter, hvis du

ikke betjener systemet.

Du kan gå trinvist til andre

musiknumre eller søge gennem

CD’en, præcis som når du spoler et

bånd frem eller tilbage.

Du kan også afspille en CD i 

tilfældig rækkefølge og gentage en

CD eller et enkelt musiknummer igen

og igen – i op til 12 timer i træk.

Funktionerne kan anvendes sammen

eller hver for sig.

Du kan altid se på displayteksterne,

hvad CD-afspilleren laver.

Displayteksterne viser enten

musiknummer eller forløbet spilletid,

afhængigt af, hvilken displayvisning

de er indstillet til. Hvis du har

navngivet CD’en, vises navnet også i

displayet*.

*BEMÆRK! Hvis displayet er indstillet til at vise

navnet på CD’en, er det kun navnet, der vises i

displayet. Du kan ikke følge med i den forløbne

afspilningstid. Se side 17 i håndbogen for at få

detaljerede oplysninger om de forskellige

displayvisninger.

Brug af CD-afspilleren

Afspil en CD

Når du afspiller en CD, kan du til enhver tid
stoppe den. Hvis du vælger en anden kilde,
stopper CD’en automatisk. Når du søger
gennem en CD, fortsætter søgningen, så
længe du holder fingeren på knappen. Når du
løfter fingeren fra knappen, genoptages
afspilningen af CD’en.

Forskellige måder at afspille CD’er
på

Funktionen Random afspiller musiknumrene
på den isatte CD i tilfældig rækkefølge.
Funktionen Repeat gentager CD’en i op til 12
timer, og funktionen Replay afspiller det
valgte musiknummer igen og igen. Afbryd
funktionen RANDOM, REPEAT eller REPLAY
ved at trykke på den relevante knap igen.

Tryk på RANDOM,

mens CD’en spiller.

ON vises, og 

RANDOM vises i det

øverste display

Tryk på REPEAT, mens

CD’en spiller. 

ON vises, og REPEAT

vises i det øverste

display

Når du hører det

musiknummer, du

ønsker at gentage, skal

du trykke på REPLAY. 

ON vises, og REPEAT

vises i det øverste

display

Afspiller den CD, du

har isat

Afspiller bestemte

musiknumre

Afspiller det næste

musiknummer

Afspiller det

foregående

musiknummer

Standser afspilningen

midlertidigt

Genoptager

afspilningen

Søger fremad mod

slutningen af CD’en

Søger tilbage mod

begyndelsen af CD’en.

Tryk på knappen, indtil

du har nået det

ønskede punkt

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Bemærk: Hvis du annullerer afspilningsfunktionen

Random, mens du afspiller en CD, afspilles alle

musiknumrene ud over det aktuelle nummer i

kronologisk rækkefølge, også selvom de allerede

blev afspillet, mens funktionen var aktiveret.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Bemærk: Hvis du laver en fejl eller ændrer mening,

mens du vælger musiknumre, skal du blot trykke

på knapperne CD og EDIT igen og begynde forfra.

Afspil kun foretrukne CD-numre

Afspil eller slet en serie musiknumre

Når du har redigeret en CD og valgt din egen
serie musiknumre, afspiller musiksystemet den
serie musiknumre, du har valgt, hver gang du
spiller den pågældende CD. Du kan dog også
vælge at lytte til hele CD’en. Du kan også
slette den serie musiknumre, du har lavet, så
CD’en altid afspilles i sin fulde længde.

Vælg og gem en serie musiknumre

Før du begynder at redigere, skal du
igangsætte afspilningen af CD’en. Hvis du
ikke vælger, om det nummer, der spilles, skal
inkluderes eller udelades, bliver det
automatisk inkluderet. Hvis du vælger at
forlade funktionen, før du har inkluderet eller
udeladt alle musiknumrene på CD’en, vil alle
de resterende numre blive betragtet som
udeladt.

Tryk på CD for at

afspille den redigerede

serie musiknumre. 

CD ED vises

For at afspille hele
CD’en…
Tryk på CD-ALL 

For at slette en
serie…
Mens den redigerede

CD afspilles, skal du

trykke på EDIT for at

slette serien. EDIT ?

vises

Tryk på DELETE for at

slette serien helt.

DELETED vises

Mens CD’en afspilles,

skal du trykke på EDIT

for at redigere CD’en.

EDIT ? vises

Tryk på PLAY for at

begynde at scanne

CD’en. EDITING vises,

og SCAN vises i det

øverste display

Tryk på � for at

inkludere et

musiknummer i serien

eller tryk på � for at

udelade et

musiknummer fra

serien

EDIT OK ? vises i

displayet, når det sidste

musiknummer er

inkluderet eller udeladt

Tryk på STORE for at

gemme sekvensen. 

STORED vises

Du kan til enhver tid

trykke på STORE, 

hvis du vil afslutte

redigeringsproceduren,

før det sidste

musiknummer er blevet

inkluderet eller udeladt

BEMÆRK! Valg af musiknumre kan også bruges 

sammen med funktionerne RANDOM og REPEAT,

se foregående side.

Hvis du ikke bryder dig om visse

numre på en CD, kan du redigere

CD’en, så den kun afspiller de

numre, du kan lide og vælger. De

valgte musiknumre afspilles i

nummerorden.

Isæt den CD, du ønsker at redigere.

CD’en bliver herefter scannet.

Scanning betyder, at de første 15

sekunder af hvert enkelt

musiknummer på CD’en afspilles.

Tallet for det musiknummer, du

spiller, vises i displayet. Mens du

lytter til musiknummeret, skal du

bestemme, om du vil inkludere eller

udelade nummeret.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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For at lytte til radioen skal du først

finde og gemme radiostationernes

frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige

radiostationer i BeoSound 3000 

(se side 12 i håndbogen).

Brug af radioen

Tænd for radioen

Når du tænder for radioen, vælger den
automatisk den station, du lyttede til sidst.

Juster lydstyrken

Når du lytter til radioen eller 
CD-afspilleren, kan du naturligvis til enhver
tid justere lydstyrken.

Tryk på RADIO for at

tænde for radioen

Brug taltasterne til at

vælge en gemt station

Gå trinvist gennem alle

gemte stationer

Skift til stand-by

RADIO

0 – 9

�

�

•

Skru op eller ned for

lydstyrken

Fjerner øjeblikkeligt

lyden fra højttalerne.

Tryk på MUTE igen for

at få lyden tilbage

∧

∨

MUTE

Bemærk: Tryk på 0 for at skifte mellem den

aktuelle og forrige radiostation.
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