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Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen

on helppoa kahden opaskirjan avulla.

Opaskirjassa on ohjeita päivittäiseen käyttöön.

Ohjekirjassa selostetaan kaikki ominaisuudet ja

asennus yksityiskohtaisesti sekä annetaan

lisätietoja.

Oikealla on tämän opaskirjan sisältö. Ohjekirjan

pääotsikot ovat:

• Käyttöönotto, 6
• Kytkennät, 7
• Kokoaminen, 8
• Audio-/videojärjestelmän asennus, 9
• Äänen säätö, 10
• Kello, 11
• Viritys, 12
• Virran ajastettu kytkentä ja katkaisu,

14
• Päivittäinen käyttö, 16
• Näytöt, 17
• CD-levyjen toistotavat, 18
• CD-levyn suosikkikappaleet, 20
• Huolto, 22
• Kaukosäädin, 23
• Käyttö videojärjestelmässä, 24
• PIN-koodin asetus ja anto, 26
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4 BeoSound 3000: Pikaohjeet

Ojenna kätesi kohti lasiovia aivan

kuin aikoisit koskettaa niitä.

BeoSound 3000 avautuu

automaattisesti, ja ovien takana oleva

musiikkijärjestelmä tulee esiin.

Nosta CD-levyä paikallaan pitävä pidike

painamalla käyttöpaneelin oikealla puolella

olevaa LOAD-painiketta.

Nyt voit poistaa CD-levyn levypesästä ja asettaa

sisään toistettavan CD-levyn. Aseta CD-levy aina

siten, että etikettipuoli on itseäsi kohti.

Laske pidike painamalla LOAD-painiketta

uudelleen. Jos aloitat levyn toistamisen

painamalla CD-painiketta, pidike laskeutuu

automaattisesti.

Käyttöpaneelia voidaan käyttää, kun ovet
ovat auki. Tällöin voidaan käyttää kaikkia CD-
soittimen ja radion toimintoja.

Kuulokeliitäntä. Kun järjestelmään

kytketään kuulokkeet, 

BeoSound 3000:n kaiuttimet

mykistyvät.

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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Käyttöpaneelin painikkeet

Kaikki painikkeet on sijoitettu yhteen
paikkaan. Ne on ryhmitelty kätevästi
toimintojen mukaan. Oikeat näppäimet
löytyvät siten helposti järjestelmää
käytettäessä.

Näytöt
Järjestelmän toimintatila näkyy näytöistä.

Ylänäyttö koskee CD-soitinta. Ylänäytössä näkyy

esimerkiksi toistettavan kappaleen numero.

Alanäytössä näkyy esimerkiksi parhaillaan kuuluvan

radiokanavan nimi tai toistettavan CD-levyn nimi,

jos se on nimetty.

Lisätoiminnot
Näiden painikkeiden avulla käytetään 

lisätoimintoja, kuten radiokanavien viritystä tai

ohjelmointia. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 12.

Numeropainikkeet
Numeropainikkeilla voidaan valita muut

kanavanumerot tai CD-levyn kappaleet.

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

Perustoiminnot
Käyttöpaneelin oikeanpuoleisilla painikkeilla

käytetään kaikkia perustoimintoja. 

Näitä ovat esimerkiksi virran kytkeminen ja

katkaisu, äänenvoimakkuuden säätö ja radion tai

CD-soittimen valinta.

HUOMAA! Jos näytössä näkyy PIN, kun käytät

toimintoa ensimmäisen kerran, etkä ole saanut

PIN-koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, pyydä

PIN-koodi jälleenmyyjältä. Lisätietoja PIN-koodista

on ohjekirjan sivulla 26 luvussa “PIN-koodin asetus

ja anto”.
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Kun ladatun CD-levyn toisto

aloitetaan painamalla CD-painiketta,

kaikki CD-levyn sisältämät tiedot,

kuten kappaleiden lukumäärä, 

tallennetaan muistiin. Tämän jälkeen

CD-levyn toisto alkaa alusta. Toisto

jatkuu, kunnes CD-levy on kuunneltu

loppuun. Tämän jälkeen 

BeoSound 3000 siirtyy 30 minuutin

kuluttua automaattisesti

valmiustilaan, jos sitä ei käytetä.

Voit siirtyä toisiin kappaleisiin tai

selata CD-levyä aivan kuin kelaisit

kasettia edestakaisin.

CD-levyn kappaleita voidaan myös

toistaa satunnaisessa järjestyksessä,

tai toistaa CD-levyä tai samaa

kappaletta yhä uudelleen – jopa 12

tuntia kerrallaan. Näitä toimintoja

voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Näytöillä näkyy koko ajan CD-levyn

senhetkinen toiminta. Näytöillä näkyy

joko kappaleen numero tai

kappaleen kestoaika valitun

näyttötilan mukaisesti. Jos CD-levy

on nimetty, myös nimi näkyy

näytössä.*

*HUOMAA! Jos CD-levyn nimi on valittu

näytettäväksi näytössä, näytössä näkyy vain nimi.

Tällöin ei voida seurata kulunutta aikaa.

Lisätietoja eri näyttötiloista on ohjekirjan 

sivulla 17.

CD-soittimen käyttö

CD-levyn toisto

CD-levyn toisto voidaan lopettaa milloin
tahansa. Jos valitaan toinen lähde, CD-levyn
toisto lopetetaan automaattisesti. CD-levyn
selausta jatketaan niin kauan kuin painiketta
painetaan. CD-levyn toisto jatkuu, kun painike
vapautetaan.

Eri tapoja toistaa CD-levyjä

Satunnaistoisto on toiminto, jolla toistetaan
CD-levyn kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä. Repeat-toiminto toistaa CD-
levyä tauotta enintään 12 tunnin ajan. Replay-
toiminto toistaa samaa kappaletta. Toiminnot
voidaan peruuttaa painamalla RANDOM-,
REPEAT- tai REPLAY-painiketta uudelleen.

Paina CD-levyn toiston

aikana RANDOM.

ON tulee näkyviin. 

Ylänäytössä näkyy

RANDOM

Paina CD-levyn toiston

aikana REPEAT. 

ON tulee näyttöön.

Ylänäytössä näkyy

REPEAT

Paina haluamasi

kappaleen toiston

aikana REPLAY. 

ON tulee näyttöön.

Ylänäytössä näkyy

REPEAT

Toistaa ladatun CD-

levyn

Toistaa kappaleen

valitun

kappalenumeron

mukaan

Toistaa seuraavan

kappaleen

Toistaa edellisen

kappaleen

Keskeyttää toiston

Jatkaa toistoa

Selaa eteenpäin kohti

CD-levyn loppua

Selaa taaksepäin kohti

CD-levyn alkua.

Pidä painiketta

painettuna, kunnes

saavutat halutun

kohdan

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Huomaa: Jos satunnaistoisto lopetetaan CD-levyn

toiston aikana, kaikki parhaillaan toistettavan

kappaleen jälkeen tulevat kappaleet toistetaan

kronologisessa järjestyksessä riippumatta siitä,

onko ne jo toistettu satunnaistoiston aikana.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Huomaa: Jos teet virheen tai muutat mieltäsi

kappaleiden suhteen, paina CD-painiketta ja sitten

EDIT-painiketta ja aloita alusta.

Pelkkien suosikkikappaleiden toisto

Soittolistan toisto tai poisto

Kun olet muokannut CD-levyä ja valinnut
kappaleet soittolistaan, järjestelmä toistaa
aina soittolistan, joka on tallennettu CD-
muistiin. Voit myös valita toistettavaksi CD-
levyn kaikki kappaleet. Lisäksi voit poistaa
tallentamasi soittolistan, jolloin CD-levyn
kaikki kappaleet toistetaan joka kerta.

Soittolistan luonti ja tallennus

Aloita CD-levyn toisto ennen muokkausta. Jos
et erikseen valitse kappaletta lisättäväksi tai
poistettavaksi, kappale lisätään
automaattisesti. Jos poistut
muokkaustoiminnosta ennen kuin kaikki CD-
levyn kappaleet on selattu ja valittu tai jätetty
pois, jäljelle jääneet kappaleet jätetään pois
soittolistasta.

Toista soittolista

painamalla CD-

painiketta. CD ED tulee

näyttöön

Koko CD-levyn
toistaminen…
Paina CD-ALL

Soittolistan
poistaminen…
Jos haluat poistaa

soittolistan, paina EDIT,

kun muokattua CD-

levyä toistetaan.

EDIT ? tulee näyttöön

Poista soittolista

kokonaan painamalla

DELETE. DELETED tulee

näyttöön

Jos haluat muokata

CD-levyä, paina EDIT,

kun CD-levyä

toistetaan. EDIT ? tulee

näyttöön

Aloita CD-levyn selaus

painamalla PLAY. 

EDITING tulee

näyttöön. Ylänäytössä

näkyy SCAN

Valitse kappale

soittolistaan painamalla

�

tai jätä kappale pois

listalta painamalla �

EDIT OK ? tulee

näyttöön, kun

viimeinen kappale on

valittu mukaan tai

jätetty pois

Tallenna lista

painamalla STORE. 

STORED tulee näyttöön

Paina STORE milloin

tahansa, jos haluat

lopettaa muokkaamisen

ennen kuin viimeinen

kappale on valittu

mukaan tai jätetty pois

HUOMAA! Kappaleenvalintatoiminnot ovat 

käytettävissä myös, kun käytetään

satunnaistoistoa tai CD-levyn uudelleentoistoa.

Katso edellinen sivu.

Jos et pidä CD-levyn joistakin

kappaleista, voit muokata CD-levyä

siten, että vain valitsemasi kappaleet

soitetaan. Valitut kappaleet

toistetaan numerojärjestyksessä.

Aseta muokattava CD-levy

levypesään, jolloin sen sisältö

esitellään. Esittely tarkoittaa sitä, että

CD-levyn jokaisen kappaleen alkua

toistetaan 15 sekuntia. Näyttöön

tulee näkyviin parhaillaan

toistettavan kappaleen numero.

Kappaleen esittelyn aikana voit

päättää, haluatko ottaa kappaleen

mukaan vai jättää sen pois.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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Ennen radion kuuntelun aloittamista

radiokanavien taajuudet on etsittävä

ja tallennettava muistiin.

BeoSound 3000:een voidaan

tallentaa 60 radiokanavaa (katso

lisätietoja ohjekirjan sivulta 12).

Radion käyttö

Radion virran kytkentä

Kun radioon kytketään virta, viimeksi
kuunneltu kanava valitaan automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätö

Radiota tai CD-soitinta kuunneltaessa
äänenvoimakkuutta voidaan tietysti säätää
milloin vain.

Kytke radioon virta

painamalla RADIO

Valitse tallennettu

kanava

numeropainikkeilla

Selaa tallennettuja

kanavia

Valmiustilaan

kytkeminen

RADIO

0 - 9

�

�

•

Säädä

äänenvoimakkuutta

ylös- tai alaspäin

Vaienna kaiuttimet

välittömästi. Palauta

ääni painamalla

uudelleen MUTE

∧

∨

MUTE

Huomaa: 0-painikkeen painaminen vaihtaa

nykyisen ja edellisen radiokanavan välillä.
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