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BeoSound 3000 – o sistema de 
música totalmente integrado

Sempre que você estende a mão para

operar o BeoSound 3000, as portas de

vidro deslizam abrindo-se, e como em

um passe de mágica, convidam você

para entrar na música.

O BeoSound 3000 é um sistema de

música totalmente integrado com rádio

e CD player. Por ser compacto, facilita a

colocação em sua posição de escuta

favorita.

Todos os botões de operação estão

localizados em um único lugar. Eles são

agrupados convenientemente de acordo

com o tipo de função, assim você pode

localizar facilmente o painel de

operação local e operar o sistema.
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Para conhecer seu produto Bang & Olufsen, há

dois guias disponíveis.

O Guia fornece informações sobre o uso diário.

O Manual de referência fornece uma visão

geral de todos os aspectos, instalação e

explicação detalhada.

À direita, você encontra o conteúdo do Manual

de referência, todos os capítulos do Guia são

listados abaixo:

• Sua chave para o BeoSound 3000, 5
• Painel de operação, 5
• Visores, 5
• CD player, 6
• Diferentes modos de reproduzir 

um CD, 6
• Apenas faixas de CD favoritas, 7
• Criar uma série de faixas de CD, 7
• Apagar uma série de faixas de CD, 7
• Rádio, 8
• Volume, 8

O Guia

de

Consulta

O Manual

de 

referência

Guide

BeoSound 3000

Reference book

BeoSound 3000

Conteúdo do Manual de referência

Como instalar o BeoSound 3000

6 Posicionando o BeoSound 3000

Conectar os cabos

7 Antena
7 Alto-falantes
7 Equipamento auxiliar
7 BeoLink
7 Cabos principais

Como montar o BeoSound 3000

8 Montar as portas de vidro
8 Montar os cabos
8 Montar a tampa dos cabos

O BeoSound 3000 em uma 
instalação de áudio/vídeo

9 BeoSound 3000 – sem alto-falantes – com
um sistema de vídeo

9 BeoSound 3000 – com alto-falantes – com
um sistema de vídeo

9 BeoSound 3000 em outra sala

Ajustar e definir o som

10 Ajustes de som
10 Avaliação de exibições de som 

Ajustar a hora certa

11 Ajustar o relógio interno

Sintonizar estações de rádio

12 Sintonizar estações
13 Mudar estações de rádio
13 Apagar estações de rádio
13 Nomear estações de rádio

Parar e iniciar o BeoSound 3000 
em um horário específico

14 Programar um Temporizador para iniciar
ou pararautomaticamente

15 Verificar os Temporizadores
15 Apagar um Temporizador

Uso diário de rádio e CD player

16 Ligar o rádio
16 Ajustar o volume
16 Ligar o CD player
16 Procurar faixas em um CD

Indicações de visores 
do BeoSound 3000 

17 Entender e alterar os visores

Reproduzir CDs em diferentes 
modos

18 Reproduzir faixas em ordem aleatória
18 Repetir um CD
19 Repetir uma faixa em um CD
19 Repetir uma passagem em um CD
19 Varrer um CD

Reproduzir apenas faixas de 
CD favoritas

20 Selecionar e armazenar uma série de
faixas

20 Apagar uma série de faixas

Nomear os CDs

21 Nomear os CDs individuais
21 Consultar lista de nomes de CD
21 Apagar nomes de CD e série de faixas

Cuidando do BeoSound 3000 

22 Limpando o BeoSound 3000
22 Manuseando os CDs



Operação de controle remoto 
do Beo4

23 Usar o controle remoto do Beo4

Usar com um sistema de vídeo – 
transferir som de um sistema para 
outro
24 Uma instalação de Áudio/Vídeo

totalmente integrada
24 Uma instalação integrada de Áudio/Vídeo

Definir e introduzir um código PIN

26 Introduzir um código PIN
26 Ativar o código PIN
27 Alterar o código PIN
27 Desativar o código PIN
27 Utilizar um código Mestre

Chave para usar este guia

Use esta Chave para identificar a aparência
de um botão, fonte ou exibição de status
em uma seqüência de instruções.

Botões no painel
de operação local
do BeoSound 3000
ou no controle
remoto do Beo4

Visor inferior no
BeoSound 3000

Visores no Beo4

RADIO
CD

PLAY
A >>> B

CD

EDIT?

RANDOM

REPEAT
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Recomenda-se seguir este

procedimento ao instalar o

BeoSound 3000:

1 Coloque o BeoSound 3000 onde

deseja usá-lo.

2 Instale os alto-falantes e qualquer

equipamento auxiliar.

3 Conecte todos os cabos aos

soquetes no painel traseiro do

BeoSound 3000 – lembre-se de

não conectá-lo aos cabos

principais ainda!

4 Arrume os cabos nos encaixes da

tampa dos cabos e fixe a tampa

na parte de trás do BeoSound.

5 Monte as portas de vidro.

6 Conecte os produtos aos cabos

principais.

Se não houver nenhuma conexão de antena de

FM permanente disponível, uma antena interna

poderá ser presa no grampo na parte de trás do

BeoSound 3000.

Como instalar o BeoSound 3000

Posicionando o BeoSound 3000…

• Certifique-se de que o BeoSound 3000 esteja

instalado, posicionado e conectado, de acordo

com as instruções neste guia.

• Coloque o BeoSound 3000 em uma superfície

firme, de preferência sobre uma mesa, aparador

ou suporte onde deseja deixá-lo

permanentemente.

• O BeoSound 3000 foi projetado para uso

interno apenas em ambientes domésticos secos e

para uso em uma faixa de temperatura de 

10 a 40º C (50 a 105º F).

• Evite colocar o sistema exposto à luz solar

direta, próximo a aquecedores ou outras fontes de

aquecimento.

• Deixe um espaço de pelo menos 5cm acima e

em cada lado do BeoSound 3000 para ventilação

adequada. Lembre-se de deixar espaço suficiente

nas laterais para a abertura das portas de vidro.

• Se você desejar pendurar o BeoSound 3000 em

uma parede, certifique-se de usar o tamanho e

tipo correto de parafuso e plugues para montar o

suporte de parede (acessório opcional) e o

BeoSound. O tipo de parafuso e plugue depende

do material e da construção da parede.

• Não ligue os cabos principais de quaisquer

produtos no sistema, até que tenha conectado

todos os cabos (consulte a página oposta, 

pág. 7).

The program list for TV is now called up. It

provides you with an overview of all your available 

TV programs.
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Você pode usar o BeoSound 3000

em uma instalação independente ou

conectado a um sistema de vídeo

Bang & Olufsen usando o cabo

Master Link. O soquete Master Link

na parte de trás do BeoSound 3000

também pode ser usado para

distribuição do BeoLink. O sistema

BeoLink permite escutar o 

BeoSound 3000 em qualquer sala

por meio de alto-falantes extras*.

Use o diagrama e os gráficos fixados

no painel do soquete para referência,

quando localizar os soquetes.

Não conecte o BeoSound aos cabos

principais até que tenha concluído o

procedimento de instalação.

Conectar os cabos

*OBSERVAÇÃO! Entre em contato com um

revendedor Bang & Olufsen para obter mais

informações sobre o sistema BeoLink e sobre o

equipamento auxiliar.

Antena de AM Antena 
de FM

Alimentação de
cabos principais

Antena

Conecte a sua antena de FM ao soquete
marcado como FM e a sua antena de AM, se
houver, ao soquete marcado como AM.

Quando usar uma antena de quadro de AM,
ajuste na estação de rádio desejada, em
seguida, gire a antena horizontalmente até
receber o melhor sinal possível.

Alto-falantes

Conecte seus alto-falantes ativos aos soquetes
marcados como POWER LINK.

Você pode fazer um loop dos sinais de um
alto-falante para o outro, consulte o Guia do
usuário de seus alto-falantes BeoLab, ou pode
conectar um alto-falante a cada um dos dois
soquetes.

Lembre-se de definir o interruptor L • R • LINE
nos alto-falantes BeoLab para L e R (esquerda
e direita), respectivamente.

Observação: Se você desejar conectar os alto-

falantes BeoLab 2500, consulte o guia fornecido

com os alto-falantes

Equipamento auxiliar

Conecte seu equipamento auxiliar ao soquete
marcado como AUX. Este soquete permite
usar equipamento Bang & Olufsen compatível,
por exemplo, um gravador de fitas de áudio
ou um toca-discos. O soquete também pode
acomodar equipamento de outras marcas.

Conexão do BeoLink

O soquete marcado como MASTER LINK 
deve ser usado quando você conectar o 
BeoSound 3000 e um sistema de vídeo 
Bang & Olufsen compatível.

Alimentação de cabos principais

Conecte os cabos principais ao soquete
marcado como ~, mas não ligue-os ainda.

BEOSOUND 3000 REF BOOK GB 3505690 2 PRIMA

Alto-falantes

Conexão do BeoLink

Equipamento
auxiliar
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Após concluir o procedimento de

instalação, descrito na página

anterior, você deve montar as portas

de vidro e a tampa dos cabos.

OBSERVAÇÃO! Manuseie as portas de vidro com

muito cuidado. Substitua-as imediatamente se

estiverem trincadas ou lascadas, ou de algum

modo danificadas, caso contrário, poderão

causar ferimentos. Você pode solicitar portas de

substituição em um revendedor Bang & Olufsen.

Como montar o BeoSound 3000

Montar as portas de vidro

As etiquetas na parte de trás das portas de
vidro indicam qual extremidade deve apontar
para cima e qual lado da porta de vidro deve
apontar para o meio do BeoSound 3000.
• Prenda as duas portas de vidro, uma por vez, na

frente do BeoSound 3000 pressionando seus

pontos de fixação nos soquetes de fixação

correspondentes no BeoSound. 

• Pressione cuidadosamente cada um dos pontos

de fixação até ouvir um clique. O clique indica

que as portas de vidro estão corretamente

montadas.

Arrumar os cabos

Arrume os cabos conectores na tampa dos
cabos conforme mostrado à direita. Você pode
prender os cabos com fita para mantê-los no
lugar antes de montar a tampa dos cabos na
parte de trás do BeoSound 3000.

Montar a tampa dos cabos

Prenda a tampa – com os cabos fixados – na
grelha do painel traseiro do BeoSound:
a Insira a linha inferior de cavilhas na grelha.

b Empurre a linha superior de cavilhas na grelha.

c Puxe a tampa dos cabos para cima até que as

cavilhas se encaixem corretamente na grelha.

Observação: Não conecte os cabos antes da tampa

dos cabos ser montada
c

b

a
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Após conectar o BeoSound 3000 aos

cabos principais, você deve certificar-

se de que esteja preparado para

funcionar com os outros produtos

conectados, se houver algum. Isso

significa que você deve programar a

opção BeoSound 3000. Não será

necessário fazer esta programação se

você tiver conectado ao BeoSound

apenas alto-falantes.

O BeoSound 3000 possui três definições de
opções diferentes:
Opção 0. Usada em um sistema de Áudio/Vídeo

totalmente integrado, sem alto-falantes

conectados ao BeoSound 3000. O som é

reproduzido através de alto-falantes da TV ou

através de alto-falantes conectados à TV.

Opção 1. Usada quando o BeoSound é usado

sozinho ou em uma instalação integrada de

Áudio/Vídeo, com alto-falantes ativos conec-

tados ao BeoSound 3000 (definição de fábrica).

Opção 2. Usada em uma instalação integrada de

Áudio/Vídeo em duas salas.

A programação é feita com um controle
remoto Bang & Olufsen…

Usando um Beo4…

Usando um Beolink 1000…

Instalação de áudio/vídeo

Option 2 Option 0

BEOSOUND 3000 REF BOOK GB 3505690 2 SEK

Mantenha pressionado o

botão • enquanto

pressiona LIST

Agora libere ambos os 

botões

Pressione LIST até que

OPTION? seja exibido

Pressione GO

Pressione LIST uma vez

para exibir A.OPT

Quando A.OPT estiver

piscando no visor do

Beo4… insira o número

apropriado (0, 1 ou 2)

Pressione SOUND

Insira o número

apropriado (0, 1 ou 2)

Pressione STORE

Um sistema de Áudio/Vídeo totalmente integrado.

Option 1

O BeoSound 3000 como um sistema

independente.

Option 1 Option 1

Um sistema integrado de Áudio/Vídeo instalado

em uma sala.

Option 2 Option 2

Um sistema integrado de Áudio/Vídeo instalado

em duas salas.
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Todos os níveis de som são definidos

para valores neutros da fábrica, mas

você pode fazer seus próprios ajustes

de som e armazená-los.

Se você armazenar um nível de som,

o BeoSound 3000 iniciará a repro-

dução neste nível toda vez que for

ligado.

O BeoSound 3000 também possui

uma função de sonoridade que você

pode ativar ou desativar como

desejar. A função de sonoridade

torna a música mais dinâmica,

compensando a falta de sensibilidade

do ouvido humano para freqüências

altas e baixas ao ouvir música no

volume baixo.

Se você não armazenar os ajustes de

som, o BeoSound 3000 retornará

para os níveis de som predefinidos

quando for ligado e desligado.

Para ajustar apenas o volume, basta

pressionar os botões ∧ ou ∨

diretamente para aumentar ou

abaixar o volume.

OBSERVAÇÃO! Quando o BeoSound 3000 é

usado em um sistema de Áudio/Vídeo totalmente

integrado Bang & Olufsen, o som deve ser

ajustado conforme descrito no guia do sistema

de vídeo. Quando você pressionar o botão

SOUND, o visor lerá USE TV.

Ajustar e armazenar o som

Ajustes de som

Você pode ajustar os níveis de volume, grave e
agudo ou alterar o balanço entre os alto-
falantes esquerdo e direito do BeoSound. Esta
função permite direcionar o som dos alto-
falantes para a sua posição de escuta favorita.

Pressione SOUND para

acessar a função de

ajuste de som. VOL e o

nível de volume atual

aparece

Use-o para aumentar

ou abaixar os níveis de

som

Pressione PLAY

repetidamente para

apresentar as diferentes

exibições de som, por

exemplo, BAL ><

Use-o para ajustar o

balanço

Pressione PLAY

repetidamente até que

apareça STORE ?

Pressione STORE para

armazenar os níveis de

som atuais. STORED é

exibido

Observação: Os botões STORE e PLAY podem ser

usados de modo intercambiável para aceitar o que

é mostrado no visor. No entanto, STORE funciona

como um atalho, saltando níveis intermediários, e

armazena suas definições diretamente.

SOUND
VOL 28

�

�

PLAY
BAL ><

ss tt

PLAY
STORE ?

STORE
STORED

Exibições mostradas durante o ajuste de som…
Nível de volume

O volume pode ser

ajustado em passos de

dois em um intervalo

de 00 a 72

Ajuste de balanço

O balanço pode ser 

ajustado em um

intervalo de 7 a

qualquer um dos lados

Nível de grave

O grave pode ser

ajustado em um

intervalo de -5 a +5

Nível de agudo

O agudo pode ser

ajustado em um

intervalo de -5 a +5

Ajuste de sonoridade

Indica se a sonoridade

deve ser ligada ou

desligada

VOL 34

BAL ><

BASS 0

TREB 0

LOUD ON
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O BeoSound 3000 possui um relógio

interno com hora, data e ano. Você

mesmo deve ajustar o relógio.

Se você desejar usar a função

Temporizador descrita na 

página 14 – 15, certifique-se

primeiro de que o relógio interno no

BeoSound 3000 foi ajustado

corretamente.

Ajustar a hora certa

Ajustar o relógio interno

É necessário ajustar a hora, a data e o ano. 

OBSERVAÇÃO! Quando o BeoSound 3000 é

usado em um sistema de Áudio/Vídeo totalmente

integrado Bang & Olufsen, o relógio deve ser

ajustado no sistema de vídeo. O botão CLOCK

no BeoSound 3000 poderá ser usado

simplesmente para mostrar a hora.

Pressione CLOCK para

acessar a função de

relógio. A hora é exibida

Pressione para alterar a

hora exata, se necessário

Alternativamente, insira

a hora exata

Pressione PLAY para

aceitar. A data é exibida

Pressione para alterar a

data, se necessário

Pressione PLAY para

aceitar. O ano é exibido

Pressione para alterar o

ano, se necessário

Pressione PLAY para

aceitar. STORE ? é

exibido

Pressione STORE para

armazenar a nova

definição. STORED é

exibido

CLOCK
14 : 45

�

�

0 – 9 

PLAY
23 AUG

�

�

PLAY
2000

�

�

PLAY
STORE ?

STORE
STORED
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Você pode permitir que o 

BeoSound 3000 encontre

automaticamente as estações de

rádio disponíveis e, em seguida,

armazene-as em um número de

programa de sua escolha. Depois,

então, você poderá acessar

diretamente a estação inserindo o

número de programa apropriado ou

percorrendo as estações

armazenadas.

Você também pode inserir a

freqüência exata de uma estação de

rádio e armazená-la sob um número

de programa.

Podem ser armazenadas até 60

estações de rádio. Para distinguir

facilmente entre as diferentes

estações, você pode fornecer a elas

um nome curto de sua escolha. Se

você não nomear uma estação, um

nome, transmitido pelo radiodifusor,

poderá ser mostrado no visor.

OBSERVAÇÃO! Se os sinais de estéreo não são

fortes o bastante para produzir som aceitável, o

BeoSound 3000 alterna automaticamente para

mono. Você também pode selecionar mono

manualmente, se necessário.

Sintonizar e editar estações de rádio

Sintonizar estações de rádio

Permitir que o BeoSound 3000 sintonize suas
estações de rádio assegura que você alcance
todas as estações disponíveis. Uma vez
encontrada uma estação de rádio, você pode
sintonizá-la melhor, se a recepção não estiver
boa.

Pressione RADIO para

ligar o rádio

Pressione TUNE para

acessar a função de

sintonia. 

FM ? é exibido

Alterne de FM para

AM, ou vice-versa

Pressione PLAY para

selecionar AM ou FM.

FM ou AM e a fre-

qüência atual são

exibidos

Pressione para procurar

uma estação de rádio –

para cima ou para

baixo na banda de

freqüência

Ou, insira a freqüência 

exata 

Pressione PLAY para

aceitar*. FINE 0 é

exibido

Pressione para ajustar

melhor, se necessário

Pressione  PLAY para

aceitar. STEREO ? é

exibido

Alterne de STEREO para

MONO

RADIO

TUNE
FM ?

�

�

PLAY
FM 88.9

�

�

0 – 9

PLAY
FINE 0

�

�

PLAY
STEREO ?

�

�

Pressione PLAY para

aceitar – aparece o

primeiro número de

programa disponível

Pressione para alternar

para um número de

programa diferente

Ou, insira o número de

programa desejado

Pressione PLAY para

armazenar a estação no

número de programa

exibido. STORED

aparece, indicando 

que a estação está

armazenada

*Observação: Quando a estação solicitada é

encontrada, você pode saltar a sintonia fina e a

seleção estéreo/mono pressionando STORE em vez

de PLAY. Agora, apenas insira um número de

programa e pressione PLAY ou STORE para

armazenar a estação.

PLAY
P 15 ?

�

�

0 – 9

PLAY
STORED

…

…
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Mudar estações de rádio
armazenadas

Se você encontrou uma estação de rádio e a
armazenou sob o primeiro número de
programa disponível, poderá mais tarde
movê-la para um número de programa
diferente, se desejar.

Apagar estações de rádio

Você pode apagar uma estação de rádio
armazenada e nomeada a qualquer momento.

Nomear estações de rádio

Você pode fornecer um nome curto, de sua
escolha, para todas as estações armazenadas.
O nome pode conter até 8 caracteres,
incluindo números. O nome da estação que
você está escutando aparece no visor.

Pressione TUNE para

sintonizar a estação. 

FM ? (ou AM ?) é

exibido

Pressione PLAY para

aceitar

Pressione STORE para

mudar a estação que

você está escutando.

STORE ? é exibido

Pressione PLAY para

armazenar novamente

a estação. O número

do programa é exibido 

Insira o número em que

você deseja armazenar a

função, por exemplo 10

Pressione STORE

novamente para

armazenar a estação.

STORED aparece,

indicando que a

estação está armaze-

nada no número

escolhido

Observação: A estação permanecerá no número

de programa original e, em seguida, copiada para

o novo número de programa. O nome fornecido

para a estação não é movido para a nova posição.

TUNE
FM ?

PLAY

STORE
STORE ?

PLAY
P 15 ?

1
0

STORE
STORED

Pressione um dos

botões de número para

selecionar uma estação

de rádio

Pressione DELETE para

apagar a estação de

rádio que você está

escutando. DELETE ? é

exibido

Pressione DELETE

novamente para apagar

a estação. DELETED

aparece, indicando que

a estação de rádio foi

apagada

0 – 9
RADIO 7

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

Pressione NAME para

acessar a função de

nomeação. A fica

piscando na primeira

posição de caractere

Pressione para alternar

entre os caracteres

Pressione para mudar

para a próxima posição

de caractere – 

Continue inserindo o

nome inteiro

Pressione STORE para

armazenar o nome.

STORE ? é exibido

Pressione STORE*

novamente para

armazenar o nome.

STORED aparece,

indicando que o nome

foi armazenado

*Observação: Se você pressionar DELETE em vez

de STORE, apenas o nome da estação será

apagado.

NAME
A _ _ _ _ _ _

�

�

tt

D _ _ _ _ _ _

STORE
STORE ?

STORE
STORED
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OBSERVAÇÃO: A lista de fontes exibidas no visor

contém N.MUSIC (para trilhas de música

memorizadas no seu PC) e N.RADIO (para sites

de rádio na Internet). Essas fontes estão

disponíveis se tiver ligado o seu BeoSound 3000

ao BeoLink PC 2 e tiver acesso à Internet.

Você pode programar o 

BeoSound 3000 para iniciar ou parar

a reprodução em horários

designados ao longo do dia e

semana.

O BeoSound 3000 memoriza até 

15 programações do temporizador e

você pode usá-lo, por exemplo, para

despertá-lo pela manhã com seu CD

ou programa de rádio favorito. Se,

por exemplo, você desejar que o

BeoSound 3000 pare a reprodução

em um determinado horário à noite,

é só programar um temporizador

com STANDBY como a fonte.

Se você definir um temporizador

para segunda-feira, terça-feira e

quinta-feira, o temporizador será

repetido apenas nestes dias, toda

semana.

Os temporizadores podem ser

alterados ou cancelados, a qualquer

momento.

Tenha em atenção que quando o

BeoSound 3000 é usado em um

sistema de áudio totalmente

integrado Bang & Olufsen, o

temporizador do sistema deve ser

definido conforme descrito no guia

do sistema de vídeo. Quando você

pressiona o botão TIMER, o visor lê

USE TV.

Iniciar ou parar em um horário específico

Ajustar um temporizador

Uma vez pressionado o botão TIMER para
iniciar, programar um novo temporizador é
como ter um diálogo com o visor. Se você
pressionar qualquer outro botão ou alternar
para CD antes do temporizador ter sido
armazenado no BeoSound 3000, o tempori-
zador será cancelado.

Pressione TIMER para

acessar a função de

Temporizador. NEW ? é

exibido

Pressione PLAY para

programar um novo

Temporizador. RADIO ?

é exibido

Pressione para alternar

entre as fontes

disponíveis

Pressione PLAY para

selecionar uma fonte

quando ela for exibida

– Se você tiver

selecionado rádio, o

número de programa

será exibido

Pressione para percorrer

os números de

programa

Pressione PLAY para

aceitar. Uma hora de

início é exibida

Insira a hora de início

desejada 

Pressione PLAY para

aceitar. Uma hora de

parada é exibida

Insira a hora de parada

desejada

Pressione PLAY para

aceitar. MTWTFSS é

exibido. As letras repre

sentam os 7 dias da

semana, Iniciando com 

TIMER
NEW ?

PLAY
RADIO ?

�

�

PLAY
P. NO 12 ?

�

�

PLAY
ON 20:00

0 – 9 

PLAY
OFF 20:00

0 – 9 

PLAY
MTWTFSS

M para Monday

(segunda-feira)

Pressione para mover

entre os dias

Pressione para incluir

um dia

Pressione para excluir

um dia

Os dias selecionados

são exibidos

Pressione PLAY para

aceitar os dias

mostrados no visor.

STORE ? é exibido

Pressione PLAY para

armazenar o tempori-

zador. STORED aparece,

indicando que o tempo-

rizador foi armazenado

Pressione para ativar o

temporizador e

interromper ou desligar

os alto-falantes

conectados ao

BeoSound 3000

Uma luz indicadora

verde mostra quando a

definição do

temporizador é ON

Observação: Se você cometeu um erro e não

deseja armazenar o temporizador, pressionar �

quando STORE ? é exibido altera o visor para 

EXIT ?. Pressione PLAY para sair da função de

temporizador sem armazenar o temporizador. 

Se você programar um temporizador de STANDBY,

então é só armazenar uma hora de parada.

ss tt

�

�

MT  T  SS

PLAY
STORE ?

PLAY
STORED

ON/OFF

…

…
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Verificar os temporizadores

Você pode verificar os temporizadores. A
função de verificação também pode ser usada
para corrigir os temporizadores.

Apagar um temporizador

Quando você chama uma lista de seus
temporizadores, pode apagar qualquer
temporizador que desejar.

Pressione TIMER para

acessar a função. 

NEW ? é exibido

Pressione para alternar

o visor para CHECK ?

Pressione PLAY para ver

os temporizadores

Pressione para percorrer

os temporizadores

programados

Se você desejar fazer

correções, pressione

PLAY quando o

temporizador for exibido

Pressione para alterar a

fonte, se necessário

Pressione PLAY para

aceitar, se você tiver

alterado a fonte

Insira suas correções

Pressione PLAY para

aceitar. OK ? é exibido

Pressione PLAY para

armazenar. STORED

aparece, Indicando que

seu temporizador

corrigido foi

armazenado

TIMER
NEW ?

�

CHECK ?

PLAY

�

�

RADIO 12

PLAY

�

�

PLAY

0 – 9

PLAY
OK ?

PLAY
STORED

Pressione TIMER para

acessar a função. 

NEW ? é exibido

Pressione para alternar

o visor para CHECK ?

Pressione PLAY para ver

os temporizadores

Pressione para percorrer

os temporizadores

programados

Quando o tempori-

zador for exibido

Pressione DELETE para

apagá-lo. DELETED

aparece, indicando que

o temporizador foi

apagado

TIMER
NEW ?

�

CHECK ?

PLAY

�

�

RADIO 12

DELETE
DELETED
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Para usar o rádio, você deve primeiro

sintonizar as estações de rádio

desejadas e armazená-las em

números de programas de sua

escolha, consulte a página 12.

Após carregar um CD, pressione CD

para escutá-lo. A reprodução

continua até que o CD alcance o

final, em seguida, o BeoSound 3000

alterna para espera após 30 minutos

se você não operá-lo.

Durante a escuta do rádio ou CD,

você pode sempre ajustar o volume

para cima ou para baixo usando os

botões ∧ e ∨ no painel de

operação local.

Uso diário de rádio e CD player

Ligar o rádio

Quando você liga o rádio, ele seleciona
automaticamente a estação ouvida pela última
vez.

Pressione RADIO para

ligar o rádio

Use as teclas de número

para selecionar uma

estação armazenada

Percorra todas as

estações armazenadas

Alterne para standby

Aumente ou abaixe o

volume

Silencie os alto-falantes

imediatamente.

Pressione novamente

para rechamar o som

Observação: Pressionar 0 alternará entre a estação

de rádio atual e anterior

RADIO

0 – 9

�

�

•

∧

∨

MUTE

Reproduz o CD no

compartimento

Reproduz números de

faixa específicos

Reproduz a próxima

faixa

Reproduz a faixa

anterior

Pausa a reprodução

Retoma a reprodução

Busca para frente no

CD

Busca para trás no CD

Mantenha o botão

pressionado até que

alcance o ponto

desejado

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss

Reproduzir um CD

Durante a reprodução de um CD, você pode
pará-lo quando desejar. Se selecionar outra
fonte, o CD será interrompido automatica-
mente. Você pode selecionar faixas específicas
ou percorrer as faixas no CD. Quando você faz
uma busca no CD, a busca continua enquanto
mantiver o botão pressionado. Ao liberar o
botão, o CD retoma a reprodução.
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Os visores no BeoSound 3000

fornecem vários tipos de

informações.

O visor superior fornece informações

específicas apenas no CD player. Os

números de faixas são sempre

mostrados e o número da faixa de

reprodução fica piscando. À medida

que as faixas são reproduzidas, os

números desaparecem. O visor

inferior mostra a fonte escolhida e

orienta nas seqüências de instalação

e programação.

Você pode alternar entre diferentes tipos de
informações pressionando DISPLAY
repetidamente quando o rádio ou CD player
for ligado.

Três diferentes definições de exibição estão
disponíveis para o rádio:
1 Nome do programa
2 Número do programa
3 Freqüência de rádio

Também há três diferentes definições de
exibição disponíveis para o CD player:
1 Nome do CD
2 Número da faixa
3 Tempo decorrido da faixa atual

Entender e alterar os visores

A estação de rádio nomeada CLASSIC está sendo

reproduzida.

O programa de rádio 3 está sendo reproduzido.

A estação de rádio atual está transmitindo na

freqüência 94,6 do FM.

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

As dez faixas deste CD serão reproduzidas na

ordem aleatória. 

O nome do CD é MOZART*.

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

O CD está sendo varrido.

O número da faixa atual é 5.

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
 REPEATCD ED

Este CD editado está sendo repetido

A faixa atual está em reprodução por 2 minutos e

15 segundos.

*OBSERVAÇÃO! Para exibir nomes de CDs, você

deve nomear o CD, consulte a página 21 para

obter instruções.
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Além de reproduzir um CD, você

pode reproduzir faixas em um CD na

ordem aleatória e também repetir o

CD por até 12 horas consecutivas.

Também é possível fazer o CD player

repetir uma faixa ou apenas uma

passagem específica de um CD por

até 12 horas.

Você pode usar a função de

repetição juntamente com a função

de reprodução aleatória, o que

significa que as faixas serão

reproduzidas em uma ordem

diferente, sempre que o CD for

repetido.

Se você usar a função de varredura,

serão reproduzidos os primeiros 

15 segundos de cada faixa no CD.

Reproduzindo CDs em diferentes modos

Reproduzir faixas na ordem
aleatória 

A função de reprodução aleatória reproduz
todas as faixas no CD em ordem aleatória.

Repetir um CD

Você pode reproduzir o CD inteiro
consecutivamente por até 12 horas.

Pressione RANDOM

durante a reprodução

do CD. ON aparece e 

RANDOM é mostrado

no visor superior

Pressione RANDOM

duas vezes para

cancelar a função de

reprodução aleatória.

OFF é exibido

Observação: Se você cancelar a função de

reprodução aleatória durante a reprodução do CD,

todas as faixas após o número de faixa atual serão

reproduzidas em ordem cronológica, mesmo se já

tiverem sido reproduzidas enquanto a função de

reprodução aleatória estava ativada. A função

aleatória não é cancelada quando você desliga o

BeoSound 3000.

RANDOM
ON

RANDOM
OFF

Pressione REPEAT

durante a reprodução

do CD. ON aparece e

REPEAT é mostrado no

visor superior

Pressione REPEAT duas

vezes para cancelar a 

função de repetição.

OFF é exibido

Observação: Se você desligar o BeoSound 3000,

ou selecionar outra fonte, a função de repetição

também será cancelada.

REPEAT
ON

REPEAT
OFF
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Repetir uma faixa em um CD

Você pode repetir uma única faixa em um CD
por até 12 horas.

Pressione REPLAY

quando estiver

escutando a faixa a ser

repetida. ON aparece e

REPEAT é mostrado no

visor superior

Pressione REPLAY duas

vezes para cancelar a

função. OFF é exibido

Observação: Se você desligar o BeoSound 3000,

ou selecionar outra fonte, a função de repetição

também será cancelada.

REPLAY
ON

REPLAY 
OFF

Repetir uma passagem em um CD

O CD player pode ser instruído para repetir
somente uma determinada passagem no CD
consecutivamente.

Pressione A>>>B no

início da passagem. 

A é mostrado no visor

superior

A reprodução continua

sem interrupção

É possível buscar para a

frente a parte onde

você deseja terminar a

passagem

Pressione A>>>B uma

segunda vez para

definir o fim de sua

passagem. A>>>B e

REPEAT são mostrados

no visor superior

Pressione A>>>B para

cancelar a função de

repetição A – B

Observação: Se você desligar o BeoSound 3000,

ou selecionar outra fonte, a função de repetição

A>>>B também será cancelada.

A>>>B

tt

A>>>B

A>>>B

Pressione SCAN para

varrer o CD. SCAN é

mostrado no visor

superior

Pressione durante a

varredura para mover-

se entre as faixas

Ou pressione as teclas

de número para

selecionar uma faixa a

ser varrida

Pressione PLAY para

cancelar o processo de

varredura e reproduzir

as faixas restantes por

completo

SCAN

�

�

0 – 9

PLAY

Varrer um CD

Apenas os 15 primeiros segundos de cada
faixa são reproduzidos. Quando o CD inteiro
tiver sido varrido, o CD será reproduzido por
completo.
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A função de edição permite

programar uma série de faixas para

seus CDs individuais e memorizá-las

permanentemente. Editar um CD

significa incluir ou excluir cada faixa

do CD durante a varredura,

conforme descrito na página

anterior. Portanto, sempre que você

carrega um CD editado, apenas as

faixas selecionadas são reproduzidas.

As faixas selecionadas são

reproduzidas em ordem numérica.

Ao reproduzir um CD editado,

apenas as faixas de CD selecionadas

são reproduzidas, e CD ED aparece

no visor. No entanto, você ainda

pode optar por reproduzir todas as

faixas do CD.

Reproduzir apenas faixas de CD favoritas

Reproduzir ou apagar uma série de
faixas

Uma vez que você tenha editado um CD e
selecionado sua própria série de faixas, toda
vez que reproduz o CD ele começa a
reproduzir a série de faixas escolhidas. Mas
você pode optar por escutar o CD inteiro.
Também pode apagar a série de faixas
escolhidas, para reproduzir sempre o CD
inteiro.

Selecionar e armazenar uma série
de faixas

Antes de criar sua própria série de faixas,
inicie a reprodução do CD. Se você não fizer
uma seleção para incluir ou excluir a faixa que
está sendo reproduzida, a faixa será incluída
automaticamente. Se você optar por deixar a
função antes de ter incluído ou excluído todas
as faixas no CD, as faixas restantes serão
consideradas excluídas.

Pressione CD para

reproduzir sua série de

faixas editadas. CD ED

é mostrado no visor

superior

Para reproduzir o CD
inteiro…
Pressione CD-ALL

Para apagar uma
série…
Durante a reprodução

do CD editado,

pressione EDIT para a

apagar a série. EDIT ? é

exibido

Pressione DELETE para

apagar a série toda.

DELETED é exibido

CD

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED

Pressione EDIT durante

a reprodução do CD.

EDIT ? é exibido

Pressione PLAY para

iniciar a varredura do

CD. EDITING aparece e

SCAN é mostrado no

visor superior

Pressione � para incluir

um número de faixa na

série

Pressione � para

excluir um número de

faixa da série

EDIT OK ? aparece

quando a última faixa

tiver sido incluída ou

excluída

Pressione PLAY para

armazenar a série.

STORED aparece,

indicando que a sua

série foi armazenada

Ou, pressione STORE

antes de todas as faixas

terem sido varridas.

EDIT OK ? é exibido

Pressione STORE para

armazenar a série.

STORED aparece,

indicando que a sua

série foi armazenada

EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

PLAY
STORED

STORE
EDIT OK ?

STORE
STORED

OBSERVAÇÃO! Você pode criar uma série de

faixas para até 200 CDs diferentes. Se esse limite

for excedido, o visor lerá FULL e você terá que

excluir uma série de faixas antes de poder criar

outra.
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Para distinguir entre os CDs

individuais, você pode nomeá-los. O

nome será mostrado no visor quando

você carregar o CD. O 

BeoSound 3000 pode armazenar um

total de 200 nomes. Cada nome pode

conter até 8 caracteres, incluindo

números.

Nomear seus CDs

Nomear um CD

O CD que você está nomeando deve estar
sendo reproduzido no BeoSound 3000. Se o
CD já tive sido nomeado, você pode alterar o
nome ou apagá-lo, ou pode simplesmente
deixar a função pressionando CD.

Pressione NAME para

acessar a função de

nomeação. A está

piscando na primeira

posição de caractere

Pressione para alternar

entre os caracteres. 

Pressione para ir ao

próximo caractere

Pressione STORE para

concluir o processo de

nomeação. STORE ? é

exibido

Pressione STORE*

novamente para

armazenar o nome.

STORED aparece, 

indicando que o nome

foi armazenado

*Observação: Se você pressionar DELETE em vez

de STORE, apenas o nome do CD será apagado.

NAME
A _ _ _ _ _ _

�

�

tt

M _ _ _ _ _ _

STORE
STORE ?

STORE
STORED

Consultar a lista de nomes

Você pode chamar uma lista de nomes de CDs
no visor. Quando a lista for exibida, você
poderá apagar os nomes e as séries de faixas
armazenadas ao mesmo tempo.

Durante a reprodução

do CD, pressione NAME

duas vezes para acessar

a função de memória.

MEMORY aparece

brevemente, em segui-

da, o nome do CD atual

começa a piscar. Se não

tiver nome, aparecerá o

número do disco, por

exemplo DISC 1

Pressione para listar os

nomes ou números, um

por vez

Pressione DELETE para

apagar um nome e

uma série de faixas

durante a exibição

do nome apropriado.

DELETE ? é exibido

Pressione DELETE

novamente para apagar

o nome e a série de

faixas. DELETED

aparece, Indicando que

o nome e a série de

faixas foram apagados

Pressione CD para sair

da função de memória

Observação: O visor indica se a memória do

BeoSound 3000 está vazia, EMPTY, ou cheia, FULL.

NAME
NAME

MEMORY

DISC 1

�

�

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

CD
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A manutenção normal, tal como a

limpeza do BeoSound 3000, é

responsabilidade do usuário. Para

obter o melhor resultado, siga as

instruções.

Manuseie as portas de vidro com

muito cuidado. Se elas trincarem ou

lascarem, ou de algum modo forem

danificadas, substitua-as

imediatamente, caso contrário

podem causar ferimento. Você pode

solicitar as portas de substituição

para um revendedor Bang & Olufsen.

Cuidando do BeoSound 3000

Manuseando os CDsLimpando o BeoSound 3000 

Antes de limpar o BeoSound 3000,
recomendamos desconectá-lo dos cabos
principais para evitar a abertura e o
fechamento das portas de vidro. Enquanto o
BeoSound 3000 estiver desconectado, você
pode abrir ou fechar as portas de vidro
manualmente. Isso requer apenas um pouco
de força.

Use um pano macio e seco para limpar a
poeira do BeoSound 3000.

As portas de vidro podem ser removidas e
limpas na parte interna, se desejado. Para
remover as portas de vidro, basta segurá-las,
uma por vez, enquanto são abertas e, de
modo cuidadoso e firme, desprendê-las de
seus quatro pontos de fixação, puxando-as
para fora. Para limpar as portas de vidro,
recomendamos o uso de um limpador de
vidros moderado.

Fixe as portas novamente conforme descrito
anteriormente neste guia. Deixe as portas
parcialmente abertas antes de reconectar o
BeoSound 3000 aos cabos principais.

Observação: Manuseie os CDs com cuidado. Se
o CD for sempre segurado por suas bordas e
colocado em sua caixa original quando estiver
fora do BeoSound 3000, nenhuma limpeza
será necessária.

Se o CD estiver manchado de impressões
digitais, empoeirado ou sujo, ele poderá ser
limpo com um plano macio e seco sem fiapos.
Evite aquecimento e umidade extremos e
nunca escrevem em seus CDs.

Nenhum solvente ou limpador abrasivo deve ser

usado no CD e sempre limpe o CD em uma linha

reta, do centro à extremidade.

The program list for TV is now called up. It

provides you with an overview of all your available 

TV programs.

OBSERVAÇÃO! Não use álcool ou outros

solventes para limpar qualquer parte do

BeoSound 3000. Não recomendamos o uso de

CDs de limpeza especiais no BeoSound 3000.
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Embora tenha sido projeto

principalmente para operação local,

o BeoSound 3000 também pode ser

operado à distância. O controle

remoto Beo4 opera todas as funções

principais no BeoSound 3000.

Com o Beo4, você pode ligar ou

desligar, selecionar estações de rádio

ou faixas de CD. Também é possível

ativar as funções especiais de

reprodução aleatória e repetida no

CD player, bem como ajustar o som.

Se o BeoSound 3000 for usado

juntamente com outros produtos

Bang & Olufsen, consulte os Guias

de usuário fornecidos com esses

produtos para explicação mais

detalhada.

Usando o controle remoto Beo4

*OBSERVAÇÃO! Para exibir os botões extras

relevantes no Beo4, você deve adicioná-los à lista

de funções do Beo4:

Adicione RANDOM e REPEAT ao Beo4 para usar

a função de reprodução aleatória e repetida.

Adicione A.AUX para poder ligar qualquer outra

fonte conectada ao BeoSound 3000 soquete-

AUX.

Consulte o Guia do usuário do Beo4 para obter

informações sobre como adicionar botões extras

ao Beo4.

BANG & OLUFSEN

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Pressione para ligar o rádio

Pressione para ligar o CD player

Percorra seus programas de rádio ou faixas em um

CD. Pressione � quando RANDOM ou REPEAT for

mostrado no visor, para ativar a função, e pressione

� para desativá-la quando a função for exibida

Use os botões de número para inserir o número

exato do programa de rádio ou o número da faixa

de CD

Percorra um CD

Pressione para pausar a reprodução a qualquer

momento

Pressione para retomar a reprodução – Os botões

GO eqüivalem ao PLAY no painel de operação do

BeoSound 3000

Pressione para exibir botões e funções extras*, por

exemplo, RANDOM ou REPEAT*

Pressione para ativar a fonte ou função no visor do

Beo4

Para aumentar ou abaixar o volume, pressione no

centro para silenciar os alto-falantes, pressione

novamente para rechamar o som.

Alternar o BeoSound 3000 para espera

RADIO

CD

�

�

0 – 9

ss tt

STOP

GO

LIST
RANDOM

REPEAT

GO

∧

∨

•
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Para usar o BeoSound 3000

juntamente com um sistema de

vídeo Bang & Olufsen, eles devem

estar conectados por um cabo

Master Link especial, isso é chamado

de instalação integrada de

Áudio/Vídeo (AV).

Se você optar por interconectar os

produtos Bang & Olufsen, poderá

distribuir o som de suas fontes por

toda a casa.

Muitas instalações diferentes estão

disponíveis. Entre em contato com

um revendedor Bang & Olufsen para

obter mais informações.

*OBSERVAÇÃO! Para exibir AV no Beo4, você

deve adicioná-lo à lista de funções. Consulte o

Guia do usuário do Beo4 para obter informações

sobre como adicionar funções ao Beo4.

Usar o BeoSound 3000 com um sistema de vídeo

Uma instalação AV totalmente 
integrada

Quando o BeoSound 3000 é usado em uma
instalação AV totalmente integrada, os alto-
falantes são conectados ao sistema de vídeo, e
o sistema de vídeo assume algumas das
funções mencionadas neste guia. Além disso,
todas as operações de controle remoto (áudio
e vídeo) devem ser direcionadas para o
sistema de vídeo. Consulte o guia do sistema
de vídeo para obter mais informações.

Usar o controle remoto Beo4
Para reproduzir uma fonte no sistema AV…

• Pressione um botão de fonte no Beo4, por

exemplo, CD, RADIO, TV, etc.

Transmissões simultâneas de rádio/TV – para

assistir um programa de TV enquanto escuta o

som de um programa de rádio…

• Pressione TV para ligar a TV

• Pressione LIST repetidamente até que AV*

aparece no visor do Beo4

• Pressione RADIO para ligar o rádio e iniciar a

transmissão simultânea

Uma instalação AV integrada

Em uma instalação AV integrada, um par de
alto-falantes ativos são conectados ao
BeoSound 3000. Você pode ouvir qualquer
fonte que desejar nos alto-falantes de
qualquer um dos sistemas. O BeoSound 3000 e
o sistema de vídeo não precisam estar
colocados na mesma sala.

Usar o controle remoto Beo4
Para reproduzir som de TV, vídeo ou satélite nos

alto-falantes do BeoSound… 

• Pressione LIST até que AV* apareça no visor do

Beo4

• Pressione TV para ouvir o som da TV, pressione

VTAPE para ouvir o som do vídeo ou pressione

SAT para ouvir um programa de TV/rádio por

satélite

Para reproduzir o rádio ou CD nos alto-falantes 

da TV…

• Pressione LIST até que AV* apareça no visor do

Beo4

• Pressione RADIO para escutar o som do rádio

ou pressione CD para escutar um CD
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Você deve decidir se o sistema de

código PIN deve ou não ser ativado.

No entanto, se você escolhe para

ativar o sistema, o BeoSound 3000

fica protegido contra roubo com um

código PIN de quatro dígitos.

A utilização de um código PIN

implica que se o seu BeoSound 3000

estiver desligado da corrente elétrica,

por um período aproximadamente

30 minutos, a luz indicadora pisca

para indicar que o sistema do código

PIN está activo.

O BeoSound 3000 só pode ser

novamente ativado ligando-o e

introduzindo o seu código PIN

pessoal por meio do painel de

operação directamente no aparelho.

Se o código PIN não for inserido, o

BeoSound 3000 ficará automatica-

mente na espera após 3 minutos.

Se for inserido um código PIN

incorreto, você tem cinco tentativas

de inserir o código, após isso, o

sistema é desligado e não pode ser

ligado durante 3 horas.

Se você esquecer o código PIN, entre

em contato com um revendedor que

pode ajudá-lo a receber um código

Mestre do Bang & Olufsen. Você

precisa do código Mestre para

reativar o BeoSound 3000.

Definir e introduzir um código PIN

Inserir o código PIN

Se o sistema de código PIN for ativado e o
BeoSound 3000 for desconectado dos cabos
principais, você deverá inserir o código PIN de
quatro dígitos quando o sistema for ligado
pela primeira vez.

Ativar o sistema de código PIN

O sistema de código PIN é facilmente ativado
e você mesmo escolhe o código de quatro
dígitos.

A indicação PIN – – – –

é exibida

Insira o código pessoal

PIN.

O código PIN não é

exibido

Quando o código de

quatro dígitos tiver sido

inserido, o visor retorna

para a fonte relevante,

por exemplo, RADIO 1

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

RADIO 1

Pressione duas vezes

quando a definição

estiver em espera

Pressione STOP para

inserir um código PIN

de quatro dígitos de

sua escolha.

NEW PIN aparece

brevemente e, depois,

PIN – – – – é exibido

Insira um código PIN de

quatro dígitos de sua

escolha. O código PIN

não é exibido

Pressione PLAY para

armazenar o código

PIN. CONFIRM aparece

brevemente e

PIN – – – – é exibido

Reinsira o código. O

código PIN não é

exibido

Pressione PLAY para

armazenar. STORED

aparece, indicando que

o código PIN foi

armazenado

ss

ss

STOP
NEW PIN

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

PLAY
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
STORED

NOTA! Se for introduzido um código errado da

segunda vez, aparecerá a indicação ERROR no

visor e terá que introduzir o código novamente.
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Desativar o sistema de código PIN

Você pode desativar o sistema de código PIN a
qualquer momento. Basta inserir o código PIN
e, depois, você pode desativar o sistema.

Se você esqueceu o código PIN

Se você esqueceu o código PIN, deve entrar
em contato com um revendedor para que
possa solicitar um código Mestre de cinco
dígitos do Bang & Olufsen. Uma vez inserido
este código, o BeoSound 3000 fica novamente
operacional e o sistema de código PIN é
desativado.

Pressione duas vezes

quando a definição

estiver em espera

Pressione STOP para

inserir o código PIN de

quatro dígitos.

PIN – – – – é exibido

Insira seu código

pessoal PIN de quatro

dígitos.

O código PIN não é

exibido NEW PIN ? é

exibido

Pressione para alternar

o visor.

PIN OFF é exibido

Pressione PLAY para

desativar o sistema de

código PIN. DELETED

aparece, indicando que

o sistema de código PIN

foi desativado

ss

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

�

�

PIN OFF

PLAY
DELETED

Alterar o código PIN

Você pode alterar o código PIN quando
desejar. No entanto, por razões de segurança,
só é possível alterar o código PIN cinco vezes
em um período de 3 horas.

Pressione duas vezes

quando a definição

estiver em espera

Pressione STOP para

inserir o código PIN de

quatro dígitos.

PIN – – – – é exibido

Insira seu código

pessoal PIN. O código

PIN não é exibido.

Aparece NEW PIN ?

Pressione PLAY para

inserir um novo código

PIN.

PIN – – – – é exibido

Insira seu novo código

PIN. O código PIN não

é exibido

Pressione PLAY para

armazenar. CONFIRM

aparece brevemente e

PIN – – – – é exibido

Reinsira o código.

O código PIN não é

exibido

Pressione PLAY para

armazenar. STORED

aparece, indicando que

o código PIN alterado

foi armazenado

ss

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

PLAY
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
STORED

A indicação PIN – – – –

é exibida

Mantenha pressionado

por 3 segundos para

abrir a entrada do

código mestre

Insira o código Mestre

de cinco dígitos.

DELETED aparece,

indicando que o

sistema de código PIN

está desativado e a

definição está pronta

para uso

PIN _ _ _ _

ss

0 – 9
DELETED
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Para sua informação…

Suas necessidades como um usuário são
especialmente consideradas durante o
processo de projeto e desenvolvimento de um
produto Bang & Olufsen e nos empenhamos
em tornar a operação de nossos produtos fácil
e confortável.

Portanto, esperamos que você reserve um
tempo para nos contar sobre suas experiências
com o produto Bang & Olufsen. Qualquer
coisa que você considere importante – positiva
ou negativa – pode nos ajudar na tentativa de
refinar nossos produtos.

Obrigado!

Escreva para Bang & Olufsen a/s
Consumer Service 
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

ou envie 
um fax Bang & Olufsen

Consumer Service
+45 97 85 39 11 (fax.)

ou envie um 
e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visite nosso site da Web em…
www.bang-olufsen.com

3505778   0203          Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer



Este produto cumpre as condições especificadas

nas diretivas EEU 89/336 e 73/23.

A etiqueta preta e amarela no CD player serve

como um aviso de que o equipamento contém um

sistema laser e é classificado como um produto

laser de classe 1. No caso de surgirem problemas

no CD player, entre em contato com um

revendedor Bang & Olufsen. O equipamento deve

ser aberto apenas pelo pessoal de assistência

qualificado.

CUIDADO: O uso de quaisquer controles, ajustes

ou procedimentos diferentes daqueles

especificados nesse documento pode resultar em

exposição perigosa à radiação.

CLASS 1
LASER PRODUCT




