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Der findes to vejledninger, du kan læse for at

lære dit Bang & Olufsen produkt at kende.

Vejledningen indeholder oplysninger om den

daglige brug. Håndbogen giver en god oversigt

over alle aspekter, installation og detaljerede

beskrivelser.

Til højre finder du indholdet af vejledningen. De

vigtigste emner i håndbogen er:

• Opstilling, 6
• Tilslutning, 7
• Samling, 8
• Musik/video opstilling, 9
• Regulering af lyd, 10
• Indbygget ur, 11
• Indstilling, 12
• Start og stop på bestemte tidspunkter,

14
• Daglig brug, 16
• Displayene, 17
• Afspil CD'er på forskellig vis, 18
• Foretrukne CD-numre, 20
• Vedligeholdelse, 22
• Fjernbetjening, 23
• Brug sammen med videosystem, 24

Vejled-

ning

Håndbog
Guide

BeoSound 3000

Reference book

BeoSound 3000

Denne vejledning indeholder

Din nøgle til brug af BeoSound 3000

5 Knapper på produktets nærbetjenings-
panel

5 Hvad du kan se i displayet

Bemærk: Hvis du vil have en nøgle til at se,

hvordan knapper, kilder eller statusvisninger

ser ud i en vejledningssekvens, skal du se side

5 i håndbogen.

Brug af CD-afspilleren

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

tilfældig rækkefølge eller gentaget

Afspil foretrukne CD-numre

7 Opret din egen nummerrække
7 Slet din egen nummerrække

Brug af radioen

8 Tænd radioen
8 Skru op eller ned for lyden



4 Din nøgle til brug af BeoSound 3000

BeoSound 3000 åbner automatisk,

når du rækker ud efter glasdørene,

og viser det musiksystem, der er

gemt bag dørene.

Tryk på knappen LOAD i højre side

af betjeningspanelet for at løfte det låg, 

der holder CD'en på plads.

Du kan nu fjerne CD'en fra 

CD-afspilleren og sætte den CD i, du vil høre.

Sæt altid CD'en i, så tekstsiden vender udad.

Tryk på LOAD igen for at lukke låget. Hvis du

trykker på CD for at starte afspilningen af CD'en

lukkes låget automatisk.

De åbne døre giver dig adgang til produktets
betjeningspanel, som giver dig fuld kontrol
over CD-afspiller og radio.

Stik til hovedtelefoner. Når hovedtele-

fonerne er tilsluttet, er der skruet helt

ned for lyden i højttalerne til

BeoSound 3000.

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 samlet et sted. De er gruppe-
ret efter funktion, så det er let at finde rundt
på betjeningspanelet, når du bruger systemet.

Displayene
Displayene viser, hvad systemet er i gang med.

De stikord, der vises i det øverste display, omhand-

ler funktionerne i CD-afspilleren, f.eks. det aktuelle

nummer.

Det nederste display viser navnet på den aktuelle

radiostation, eller navnet på den CD, du afspiller,

forudsat at du har givet den et navn.

Sekundære funktioner
Denne gruppe knapper giver adgang til alle de

sekundære funktioner, der bruges til f.eks. indstil-

ling af radioprogrammer eller programmering, se

side 11 i håndbogen for at få yderligere oplysnin-

ger.

Talknapper
Talknapperne gør det muligt at vælge

andre programnumre eller

numre 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

Primære funktioner
Knapperne i højre side af panelet giver dig

adgang til alle de primære funktioner:

Tænd og sluk, regulering af lydstyrke og betje-

ning af radio og CD-afspiller.
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Når du trykker på knappen CD for at

afspille den CD, du har sat i, registre-

res alle oplysningerne på CD'en først,

f.eks. antal numre. Derefter starter

CD'en afspilningen fra begyndelsen.

Afspilningen fortsætter, indtil hele

CD'en er afspillet. BeoSound 3000

skifter derefter automatisk til stand-

by efter 30 minutter, hvis du ikke

benytter systemet.

Du kan afspille andre numre eller

søge gennem CD'en – ligesom du

spoler frem eller tilbage på et bånd.

Du kan også afspille en CD i tilfældig

rækkefølge eller afspille den kontinu-

erligt eller gentage det samme num-

mer igen og igen – i op til 12 timer.

Disse funktioner kan bruges sammen

eller hver for sig.

Du kan altid se, hvad CD-afspilleren

er i gang med, ved at læse displaye-

ne. Displayene viser enten

musiknummer eller afspilningstid,

afhængigt af hvilken displayind-

stilling, der er valgt. 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 på

displayet, og du kan ikke se afspilningstiden.

Se side 17 i håndbogen for at få oplysninger om

de forskellige displayindstillinger.

Brug af CD-afspilleren

Afspil en CD

Du kan til hver en tid stoppe en CD. Hvis du
vælger en anden kilde, stopper CD'en auto-
matisk. Når du søger gennem en CD, fortsæt-
ter søgningen, så længe du holder knappen
nede. Når du fjerner fingeren fra knappen,
genoptages afspilningen.

Forskellige måder at afspille en CD
på

Ved tilfældig afspilning afspilles alle numrene
på CD'en i tilfældig rækkefølge. Repeat-
funktionen spiller CD'en om og om igen i op
til 12 timer, og Replay-funktionen spiller et
bestemt nummer igen og igen. Disse funktio-
ner kan annulleres ved at trykke på RANDOM,
REPEAT eller REPLAY igen.

Tryk på RANDOM, mens

CD'en spiller.

ON vises – og 

RANDOM vises på det

øverste display

Tryk på REPEAT, mens

CD'en spiller. 

ON vises – og REPEAT

vises på det øverste dis-

play

Tryk på REPLAY, når du

hører et nummer, du vil

gentage. 

ON vises – og REPEAT

vises på det øverste dis-

play

Afspiller den CD, du

har sat i

Afspiller et bestemt

nummer

Afspiller det næste

nummer

Afspiller det forrige

nummer

Standser afspilningen

midlertidigt

Genoptager afspilnin-

gen

Søger fremad til slut-

ningen af CD'en

Søger tilbage til starten

af CD'en –

hold knappen nede,

indtil du når det ønske-

de sted

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Bemærk: Hvis du annullerer afspilning i tilfældig

rækkefølge, mens CD'en spiller, afspilles alle

numre efter det aktuelle nummer i kronologisk

rækkefølge, også selvom de allerede er blevet

afspillet under den tilfældige rækkefølge.

CD

0 - 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Bemærk: Skulle du begå en fejl eller skifte mening,

mens du vælger numre, skal du blot trykke på

knapperne CD og EDIT igen – og starte forfra.

Afspil kun dine foretrukne CD-numre

Afspil eller slet en nummerrække

Når du har redigeret en CD og valgt din egen
nummerrække, spilles disse numre, hver gang
CD'en afspilles. Men du kan også vælge at
lytte til hele CD'en. Du kan ligeledes slette en
nummerrække, som du har oprettet, så du
altid afspiller hele CD'en.

Vælg og gem en nummerrække

Inden du redigerer, skal du starte afspilningen
af CD'en. Hvis du ikke angiver, om et nummer
skal medtages eller udelades, medtages det
automatisk. Hvis du afslutter denne funktion,
inden du har medtaget eller udeladt alle
numrene på CD'en, bliver resten af numrene
udeladt.

Tryk på CD for at afspil-

le en redigeret nummer-

serie. CD ED Vises

Hvis du vil spille hele
CD'en...
Tryk på CD–ALL 

Hvis du vil slette en
serie...
Tryk på EDIT, mens den

redigerede CD spiller,

for at slette serien.

EDIT ? vises

Tryk på DELETE for at

slette hele serien. 

DELETED vises

Tryk på EDIT, mens

CD'en spiller, for at redi-

gere CD'en. EDIT ? vises

Tryk på PLAY for at

scanne CD'en. 

EDITING vises – og

SCAN vises i det øverste

display

Tryk på � for at medta-

ge et nummer i serien,

eller tryk på � for at

udelade et nummer

EDIT OK ? vises på dis-

playet, når det sidste

nummer er medtaget

eller udeladt

Tryk på STORE for at

gemme sekvensen. 

STORED vises

Tryk på STORE, hvis du

vil afslutte redigerings-

processen, inden det

sidste nummer er med-

taget eller udeladt

BEMÆRK! Nummervalg kan også bruges sammen

med afspilning af numre i tilfældig rækkefølge

eller gentagelse af afspilning, se forrige side.

Nogle gange kan du måske ikke lide

alle numre på en CD. Derfor er det

muligt at redigere CD'en, så det kun

er de numre, du kan lide, der afspil-

les. De valgte numre afspilles i nume-

risk rækkefølge.

Sæt den CD i, du vil afspille. CD'en

scannes derefter. Under scanningen

afspilles de første 15 sekunder af

hvert nummer på CD'en. På displayet

vises det nummer, der aktuelt afspil-

les. Mens du lytter til nummeret, kan

du vælge, om du vil medtage eller

udelade nummeret.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED



8

Hvis du vil lytte til radioen, skal du

først finde og gemme radiostationer-

nes frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige

radiostationer i BeoSound 3000 (se

side 12 i håndbogen).

Brug af radioen

Tænd radioen

Når du tænder radioen, vælger den automa-
tisk den station, som du lyttede til sidst.

Reguler lydstyrken

Når du lytter til radioen eller CD-afspilleren
kan du naturligvis altid ændre lydstyrken.

Tryk på RADIO for at

tænde radioen

Brug talknapperne til at

vælge de gemte statio-

ner

Gennemgå alle gemte

stationer

Skifter til stand-by

RADIO

0 - 9

�

�

•

Skruer op eller ned

Afbryder øjeblikkeligt

højttalerne. Tryk på

MUTE igen for at få

lyden tilbage

∧
∨

MUTE

Bemærk: Hvis du trykker på 0, skifter du mellem

den aktuelle og den foregående radiostation.
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