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Kurota kohti lasiovia aivan kuin

aikoisit koskettaa niitä. BeoSound

avautuu automaattisesti, jolloin ovien

takana oleva musiikkijärjestelmä

tulee esiin.

Musiikkijärjestelmää voi käyttää

radion kuunteluun, yksittäisen 

CD-levyn toistamiseen ja 

CD-muistista toistamiseen.

Musiikkijärjestelmän esittely

Kuulokkeiden liitin. Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet,

musiikkijärjestelmän kaiuttimet mykistetään.

Paina LOAD-näppäintä, kun haluat nostaa

pidikettä, joka pitää CD-levyn paikallaan. 

Nyt voit poistaa CD-levyn tai asettaa sisään

toistettavan CD-levyn. Aseta CD-levy aina siten,

että etikettipuoli on itseäsi kohti.

Laske pidike painamalla LOAD-näppäintä

uudelleen. Jos painat CD-levyä, pidike laskeutuu

automaattisesti, jolloin toisto alkaa.

LOAD CD 1 6

RADIO CD ALL AUX 2 7

CD MEM

GO

RANDOM REPEAT NAME 3 8

MOVE EDITCOPY 9 DISPLAYSTOP

DELETE TIMER

4

5 0SETUP 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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CD-levyjen sisältö voidaan tallentaa

järjestelmän CD-muistiin. 

CD-muistissa on neljä ryhmää.

Kuhunkin ryhmään mahtuu enintään

99 CD-levyn sisältö. Enää sinun ei

tarvitse selata CD-levyjäsi yksitellen.

Voit tallentaa koko 

CD-levykokoelmasi suoraan

musiikkijärjestelmään. 

CD-muistiin tallennetut CD-levyt ovat

poissa näkyviltä. 

Käytä tämän opaskirjan mukana tulevaa
vihkosta, kun järjestelet CD-muistiryhmät.
Kullakin ryhmällä on erivärinen näppäin.
Voit syöttää muistiin ryhmien nimet, 
CD-levyjen nimet ja kappaleiden nimet.

Kaikilla neljällä CD-muistiryhmällä on erivärinen näppäin.

Nimeäminen ja järjesteleminen
Voit nimetä ryhmät haluamallasi tavalla ja luoda

haluamasi rakenteen. Voit tallentaa kaikki CD-levyt

yhteen ryhmään tai tallentaa ne eri ryhmiin

esimerkiksi musiikkilajin mukaan ja nimetä ryhmät

eri lajien mukaan: POP, BLUES jne. CD-levyt voi

järjestellä myös musiikkijärjestelmän käyttäjien

mukaan, esimerkiksi: OMA MUSIIKKI, ÄITI tai

PETTERI. Sinä määräät.

Muistiryhmät 
CD-levyt on kopioitava yhteen tai useampaan 

CD-muistissa olevaan ryhmään. Ryhmiä on

kaikkiaan neljä. Käyttöpaneelissa on neljä eriväristä

näppäintä (vihreä, keltainen, punainen ja sininen),

jotka edustavat eri muistiryhmiä. Värit ovat myös

näytössä näkyviä nimiä, ellei ryhmiä nimetä sivun

20 ohjeiden mukaisesti.
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Näppäimet on ryhmitelty kätevästi

toimintojen mukaan. Oikeat

näppäimet löytyvät siten helposti

järjestelmää käytettäessä.

Musiikkijärjestelmän näytöt tarjoavat

erilaisia tietoja. Voit itse valita,

millaisia tietoja näytetään.

Kannellinen käyttöpaneeli ja näytöt

LOAD CD 1 2

RADIO CD ALL AUX 3 4

CD MEM

GO

RANDOM REPEAT NAME 5 6

MOVE EDITCOPY 8 DISPLAYSTOP

DELETE TIMER

7

9 0SETUP MUTE

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

Näytöt
Järjestelmän toimintatila näkyy näytöistä.

Ylänäyttö koskee CD-soitinta. Ylänäytössä

näkyy esimerkiksi toistettavan kappaleen

numero.

Alanäytössä näkyy esimerkiksi nykyisen

radioaseman nimi tai CD-muistiryhmän nimi.

Alanäytössä on myös ohjeita soittolistojen

ohjelmoimiseen.

Musiikkilähdenäppäimet ja 
CD-muistitoiminnot
Tällä näppäinryhmällä valitaan musiikkilähteet,

asetukset sekä toisto- ja ajastintoiminnot.

Numeronäppäimet
Numeronäppäimillä voidaan valita

muut asemanumerot tai CD-levyn

kappaleet tai valita CD-muistista 

CD-levyjä ja kappaleita.
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Näytössä olevien tietojen muuttaminen
Voit vaihtaa eri tietotyyppien välillä painamalla

DISPLAY-näppäintä toistuvasti, kun radio, CD-soitin

tai CD-muisti on käytössä.

Radiolle on valittavissa kolme näyttöasetusta:
1 Aseman nimi 
2 Aseman numero 
3 Radioaseman taajuus

CD-soittimelle on valittavissa kolme eri
näyttöasetusta:
1 CD-levyn nimi 
2 Kappaleen numero 
3 Nykyisen kappaleen kulunut toistoaika

CD-muistille on valittavissa kaksi eri
näyttöasetusta:
1 Näyttöön tulee ensin ryhmän ja sitten 

CD-levyn nimi 
2 Ryhmä, CD-levyn numero ja kappaleen

numero

Ensisijaiset toiminnot
Käyttöpaneelin oikeanpuoleisilla näppäimillä

käytetään ensisijaisia toimintoja: järjestelmän

virran kytkeminen ja sammuttaminen,

äänenvoimakkuuden säätäminen, äänen

mykistäminen, radion, CD-soittimen ja 

CD-muistin käyttäminen.

“CLASSIC”-niminen radioasema soi.

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

CD-levyä esitellään, jolloin kustakin kappaleesta

toistetaan ensimmäiset 15 sekuntia. Nykyisen

kappaleen numero on 5.

Nykyisen radioaseman FM-taajuus on 94,6.

TRACK    1         4   5   6      8     10
 REPEATCD ED

Tätä CD-levyä muokataan. Tämä merkitsee, että

tiettyjä kappaleita ei toisteta ja jotkin kappaleet

toistetaan monta kertaa. Nykyistä kappaletta on

toistettu 2 minuuttia ja 15 sekuntia.

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

“MOZART”-nimisen CD-levyn kymmenen

kappaletta toistetaan sattumanvaraisessa

järjestyksessä.

Vihreän muistiryhmän CD-levyn 12 kappaletta

numero 15 toistetaan.
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Tässä luvussa kerrotaan

musiikkijärjestelmän

perustoiminnoista. Luvussa

käsitellään musiikin toistaminen 

CD-muistista tai CD-levyltä, radion

käyttö ja mahdollisen 

Beo4-kauko-ohjaimen käyttö.

Lisätoiminnoista on tietoja 

sivulta 15 alkavassa luvussa

Lisätoiminnot. Lisätoimintoihin

kuuluu esimerkiksi CD-levyn sisällön

kopioiminen CD-muistiin.

Jos näytössä näkyy PIN, kun otat toimintoa
ensi kerran käyttöön, etkä ole saanut PIN-
koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, ota
jälleenmyyjään yhteys PIN-koodin saamiseksi.
Lisätietoja PIN-koodista on luvussa PIN-koodin
asettaminen ja antaminen, sivu 38.

Päivittäinen käyttö

CD-muistista toistaminen, 10

• Toisto CD-muistista

• Tietyn ryhmän, CD-levyn tai kappaleen toistaminen

CD-soittimen käyttö, 11

• CD-levyn toistaminen

Radion käyttö, 12

• Radion kytkeminen päälle

Beo4-kauko-ohjaimen käyttö, 13
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Kun olet kopioinut CD-levyt 

CD-muistiin, ne säilyvät muistissa

poistamiseen saakka. Nyt voit

helposti toistaa CD-levysi.

Kun kytket CD-muistin päälle, viimeksi
toistettu ryhmä ja CD-levy alkavat soida.
Tämän jälkeen voit valita muita CD-levyjä
tai kappaleita ryhmästä, valita toisen
ryhmän tai jonkin tietyn CD-levyn toisesta
ryhmästä. Aktivoi ryhmä painamalla
kannellisessa käyttöpaneelissa ryhmää
vastaavaa näppäintä. Ryhmillä on eri värit:
vihreä, keltainen, punainen ja sininen. Voit
kuitenkin myös nimetä ryhmät itse. Katso
lisätietoja sivulta 19.

CD-muistista toisto jatkuu 12 tunnin ajan,
ellet ole tehnyt muuta asetusta.

CD-muistista toistaminen

Toistaminen CD-muistista 

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Toista vihreän ryhmän CD-levyjä

painamalla tätä näppäintä

Toista keltaisen ryhmän CD-levyjä

painamalla tätä näppäintä

Toista punaisen ryhmän CD-levyjä

painamalla tätä näppäintä

Toista sinisen ryhmän CD-levyjä

painamalla tätä näppäintä

Jos valitsemassasi ryhmässä ei ole

CD-levyjä, näyttöön tulee teksti

EMPTY

Siirry ryhmän seuraavaan 

CD-levyyn painamalla tätä

näppäintä, tai...

Siirry ryhmän edelliseen 

CD-levyyn painamalla tätä

näppäintä

Siirry seuraavan kappaleen

alkuun painamalla tätä

näppäintä, tai...

Siirry edellisen kappaleen alkuun

painamalla tätä näppäintä

Keskeytä toisto painamalla tätä

näppäintä

Jatka toistoa painamalla tätä

näppäintä

Äänenvoimakkuuden säätäminen…
Säädä äänenvoimakkuutta

painamalla näitä näppäimiä

Mykistä kaiuttimet kokonaan

painamalla tätä näppäintä. Paina

uudelleen, kun haluat jatkaa

kuuntelua

Kytke järjestelmä valmiustilaan

painamalla tätä näppäintä

CD MEM

EMPTY

tt

ss

�

�

STOP

GO

∧

∨

MUTE

•

Tietyn ryhmän, CD-levyn tai
kappaleen toistaminen 

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse haluamasi muistiryhmä

painamalla vastaavaa näppäintä

Näppäile ryhmässä olevan 

CD-levyn numero, tai...

Selaa CD-levyjä painamalla näitä

näppäimiä

Paina GO-näppäintä ja näppäile

sitten tietyn kappaleen numero,

tai...

Siirry seuraavaan kappaleeseen

painamalla tätä näppäintä. Siirry

edelliseen kappaleeseen

painamalla tätä näppäintä

CD MEM

1 – 9

ss tt

GO
1 – 9

�

�
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CD-levyn kaikki tiedot, kuten

kappaleiden määrä, rekisteröidään,

ennen kuin sisään asetetun CD-levyn

toisto alkaa. Tämän jälkeen CD-levyn

toisto alkaa alusta. Toisto jatkuu,

kunnes CD-levy on soitettu, ellet tee

muita valintoja.

Näytöstä ilmenee koko ajan CD-levyn
senhetkinen toiminta. Näytöissä näkyy joko
kappaleen numero tai kappaleen kestoaika
valitun näyttötilan mukaisesti. Jos CD-levy
on nimetty, myös nimi näkyy näytössä*.

CD-soittimen käyttö

CD-levyn toistaminen 

Aloita CD-levyn toisto painamalla

tätä näppäintä

Toista tietyt kappaleet painamalla

vastaavia numeronäppäimi

Siirry seuraavan kappaleen

alkuun painamalla tätä näppäintä

Siirry edellisen kappaleen alkuun

painamalla tätä näppäintä

Keskeytä toisto painamalla tätä

näppäintä

Jatka toistoa painamalla tätä

näppäintä

Siirry eteenpäin kohti CD-levyn

loppua painamalla tätä

näppäintä

Siirry taaksepäin kohti CD-levyn

alkua painamalla tätä näppäintä.

Pidä näppäin painettuna, kunnes

olet päässyt haluamaasi kohtaan

Äänenvoimakkuuden säätäminen…
Säädä äänenvoimakkuutta

painamalla näitä näppäimiä

Mykistä kaiuttimet kokonaan

painamalla tätä näppäintä. Paina

uudelleen, kun haluat jatkaa

kuuntelua

CD

0 – 9

�

�

STOP

GO

tt

ss

∧

∨

MUTE

HUOMAA! BeoSound 3200 kytkeytyy

automaattisesti valmiustilaan, jos järjestelmää

ei käytetä 30 minuuttiin. *Jos CD-levyn nimi on

valittu näyttöön, näytössä näkyy vain nimi. Et

voi tällöin seurata kulunutta aikaa. Sivulla 7 on

tietoja eri näyttötiloista.

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

Toistettavan CD-levyn nimeksi on annettu

“MOZART”. Kappaleet toistetaan

sattumanvaraisessa järjestyksessä.

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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Ennen radion kuuntelun aloittamista

radioasemien taajuudet on etsittävä

ja tallennettava muistiin.

Musiikkijärjestelmään voidaan

tallentaa enintään 60 radioasemaa.

Katso lisätietoja sivun 34 kohdasta

Radioasemien virittäminen.

Radion käyttö

Radion kytkeminen päälle 

Kytke radio päälle painamalla

tätä näppäintä

Valitse tallennettu asema

numeronäppäimillä

Selaa tallennettuja asemia

Valmiustilaan kytkeminen

0-näppäimen painaminen vaihtaa nykyisen ja

edellisen radioaseman välillä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen…
Säädä äänenvoimakkuutta

painamalla näitä näppäimiä

Mykistä kaiuttimet kokonaan

painamalla tätä näppäintä.

Palauta ääni painamalla

uudelleen

RADIO

0 – 9

�

�

•

∧

∨

MUTE

Radioasema 3 soi.
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Musiikkijärjestelmä on suunniteltu

pääasiassa käyttöpaneelista

käytettäväksi. Järjestelmää voi

kuitenkin myös kauko-ohjata. 

Beo4-kauko-ohjaimella voidaan

käyttää Bang & Olufsen -tuotteen

kaikkia tärkeimpiä toimintoja.

Beo4-kauko-ohjaimella voi kytkeä ja
sammuttaa virran ja valita radioasemia tai
CD-levyn kappaleita. Kauko-ohjaimella voi
lisäksi käyttää CD-soittimen arvonta- ja
toistosoittotiloja sekä säätää ääntä.

Jos musiikkijärjestelmää käytetään yhdessä
muiden Bang & Olufsen -tuotteiden
kanssa, katso lisätietoja näiden tuotteiden
opaskirjoista.

Beo4-kauko-ohjaimen käyttö

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

Kytkee radion päälle

Kytkee CD-soittimen päälle

Kytkee CD-muistin päälle – Vastaa
käyttöpaneelin CD MEM -näppäintä

Syötä radioaseman numero, CD-levyn numero
tai CD-levyn kappaleen numero
numeronäppäimillä

Tee ajastinohjelmointi painamalla tätä
näppäintä

Selaa radioasemia tai CD-levyn kappaleita. Ota
toiminto käyttöön painamalla �-näppäintä,
kun näytössä näkyy RANDOM tai REPEAT.
Poista toiminto käytöstä painamalla 
�-näppäintä

Hakee CD-levyltä

Valitsee CD-muistiryhmän

Jatkaa toistoa, hyväksyy asetukset jne. Aktivoi
musiikkilähteen tai toiminnon, joka näkyy
Beo4-näytössä

Keskeyttää toiston milloin tahansa

Näyttää lisänäppäimiä*, kuten RANDOM tai
REPEAT

Säätää äänenvoimakkuutta. Voit mykistää
kaiuttimet painamalla keskiosaa. Jatka
kuuntelua painamalla keskiosaa uudelleen

Kytkee BeoSound 3200:n valmiustilaan

RADIO

CD

A TAPE

0 – 9

MENU

�

�

ss tt

GO

STOP

LIST
RANDOM

REPEAT

∧

∨

•

*HUOMAA! Jotta Beo4-kauko-ohjaimessa

näkyisi tarvittavat lisänäppäimet, näppäimet on

lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisää

Beo4-kauko-ohjaimeen näppäimet RANDOM ja

REPEAT, jotta voit käyttää näitä toimintoja.

Lisää A.AUX-näppäin, jotta voit ottaa käyttöön

AUX-liitäntään kytketyn äänilähteen. Katso

lisätietoja sivun 40 kohdasta Beo4:n

mukauttaminen.
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Tässä osassa on tietoja

musiikkijärjestelmän lisätoiminnoista,

joita ei tarvita päivittäin. CD-levyjä

voi toistaa monella eri tavalla. Voit

kopioida musiikkia CD-muistiin ja

mukauttaa musiikkijärjestelmääsi

nimeämällä CD-muistiryhmät, 

CD-levyt ja radioasemat. Voit

järjestellä musiikin haluamallasi

tavalla ja käynnistää tai sammuttaa

musiikkijärjestelmän ajastuksella.

Luvussa on myös tietoja 

audio-/videojärjestelmän

käyttötavoista.

Lisätoiminnot

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16

• CD-levyn muokkaaminen

• Kappaleiden soittolistan toistaminen tai poistaminen

Arvontasoitto ja toistosoitto, 17

• Eri tapoja toistaa CD-levyjä

CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen, 18

• Koko CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen

• Suosikkikappaleiden kopioiminen ja tallentaminen

Nimeäminen, 20

• Nimeämistoiminnon käyttäminen

• CD-levyjen nimiluettelon selaaminen

CD-muistista kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen, 22

• CD-levyn kopioiminen toiseen ryhmään

• CD-levyn siirtäminen toiseen ryhmään

• CD-levyn järjestysnumeron muuttaminen ryhmässä

• CD-levyn tai kappaleiden poistaminen ryhmästä

Ajastettu kytkeminen päälle ja pois päältä, 24

• Ajastimen asetukset

• Ajastusten tarkistaminen

• Ajastuksen poistaminen

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 26

• Äänen toisto kumman tahansa järjestelmän kautta…
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Jos et pidä CD-levyn joistakin

kappaleista, voit muokata CD-levyä

siten, että vain valitsemasi kappaleet

soitetaan. Kun olet muokannut 

CD-levyä ja valinnut haluamasi

kappaleet, järjestelmä toistaa aina

valitsemasi kappaleet, jotka on

tallennettu CD-muistiin. Voit silti

kuunnella koko CD-levyn. Lisäksi voit

poistaa tallentamasi kappalevalinnat,

jolloin CD-levyn kaikki kappaleet

toistetaan joka kerta. Valitut

kappaleet toistetaan

numerojärjestyksessä.

Aseta muokattava CD-levy sisään.
Muokkaustilassa kustakin kappaleesta
toistetaan ensimmäiset 15 sekuntia. Näin
sinulle jää aikaa päättää, haluatko ottaa
kappaleen mukaan. 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 jäävät soittolistan ulkopuolelle.

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen

CD-levyn muokkaaminen 

Muokkaa CD-levyä painamalla

tätä, kun CD-levyä toistetaan.

EDIT ? tulee näyttöön

Aloita CD-levyn kappaleiden

selaus painamalla tätä näppäintä.

EDITING tulee näyttöön. 

SCAN-teksti näkyy ylänäytössä

Hyväksy kappale soittolistaan

painamalla tätä näppäintä, tai...

Jätä kappale pois listalta

painamalla tätä näppäintä

EDIT OK ? tulee näyttöön, kun

viimeinen kappale on otettu

mukaan tai jätetty pois

Tallenna soittolista painamalla

tätä näppäintä.

STORED tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä milloin

tahansa, jos haluat lopettaa

muokkaamisen, ennen kuin

viimeinen kappale on valittu

mukaan tai jätettäväksi pois

Jos muutat mieltäsi kappaleiden suhteen, paina

CD-näppäintä ja sitten EDIT-näppäintä ja aloita

alusta.

EDIT
EDIT ?

GO
EDITING

�

�

EDIT OK ?

GO
STORED

GO

Kappaleiden soittolistan
toistaminen tai poistaminen

Toista soittolista painamalla tätä

näppäintä. CD ED tulee näyttöön

Toista koko CD-levy painamalla

tätä näppäintä

Soittolistan poistaminen…
Poista soittolista painamalla tätä,

kun muokattua CD-levyä

toistetaan.

EDIT ? tulee näyttöön

Poista soittolista kokonaan

painamalla tätä näppäintä.

DELETED tulee näyttöön

Kappaleenvalintatoiminnot ovat käytettävissä

myös, kun kappaleita soitetaan arvotussa

järjestyksessä tai käytetään toistosoittoa, katso

seuraavan sivun tiedot.

HUOMAA! Jos kopioit muokatun CD-levyn 

CD-muistiin, kaikki kappaleet kopioidaan, ellei

ennen kopiointia valita toisin. Katso lisätietoja

sivun 18 kohdasta CD-levyn kopioiminen ja

tallentaminen.

CD
CD ED

CD–ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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Arvontasoittotoiminto toistaa sisällä

olevan CD-levyn tai valitun 

CD-muistiryhmän kappaleet

arvotussa järjestyksessä.

Toistotoiminto jatkaa sisällä olevan

CD-levyn toistoa tauotta enintään 

12 tunnin ajan. Näitä toimintoja

voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Arvontasoitto ja toistosoitto

Eri tapoja toistaa CD-levyjä

Toista sisällä oleva CD-levy

painamalla tätä näppäintä, tai...

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse ryhmä painamalla

vastaavaa näppäintä

Aktivoi arvontasoittotoiminto

painamalla tätä näppäintä

ON tulee näyttöön. 

RANDOM-teksti näkyy

ylänäytössä

CD-levyn toistosoitto… 
Soita koko CD-levy painamalla

tätä näppäintä

Aktivoi toistosoittotoiminto

painamalla tätä näppäintä

ON tulee näyttöön. REPEAT-teksti

näkyy ylänäytössä

Voit peruuttaa arvonta- tai toistosoiton painamalla

toiminnon näppäintä uudelleen.

CD

CD MEM

RANDOM

ON

CD

REPEAT

ON

HUOMAA! Kun arvontasoitto lopetetaan

samalla kun CD-levyä toistetaan, kaikki

parhaillaan soitettavan kappaleen jälkeen

tulevat kappaleet toistetaan kronologisessa

järjestyksessä riippumatta siitä, ovatko ne jo

soineet arvontasoiton aikana.

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

Ylänäytössä näkyy, että nykyinen CD-levy

toistetaan arvotussa järjestyksessä. Tällä hetkellä

soitetaan kappaletta 5. Alanäytössä näkyy, että

CD-levyn nimi on “MOZART”.

TRACK    1         4   5   6      8     10
 REPEATCD ED

Ylänäytössä näkyy, että muokattu CD-levy on

toistosoiton tilassa. Alanäytössä näkyy, että

nykyistä kappaletta on toistettu 2 minuuttia ja 

15 sekuntia.
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Helpoin tapa kopioida musiikkia 

CD-muistiin on kopioida koko 

CD-levy. Aseta CD-levy sisään ja

aloita kopioiminen. Kopioinnin kesto

määräytyy CD-levyn pituuden

mukaan. CD-muistissa olevan

musiikin laatu vastaa alkuperäisen

CD-levyn laatua. CD-levyä voi

kuunnella kopioitaessa, mutta

kaiuttimet voi myös mykistää

kopioinnin ajaksi. 

Kopiosuojatut CD-levyt voidaan

kopioida oman musiikkijärjestelmän

muistiin. Jos kopioitu CD-levy on

kopiosuojattu, kopion tallentaminen

on vahvistettava. Muussa

tapauksessa kopio poistetaan

automaattisesti, kun järjestelmä

siirtyy valmiustilaan noin 

30 minuuttia kopioinnin jälkeen. 

Kopiosuojauksen tiedot voivat sijaita missä
tahansa kohdassa CD-levyllä. Siksi tieto
saattaa tulla näytölle milloin tahansa
kopiosuojattua levyä kopioitaessa. Kun
musiikkijärjestelmä havaitsee tiedon, 
näyttöön tulee teksti CODED CD, mutta
musiikkijärjestelmä jatkaa CD-levyn
kopioimista.

Jos kopiointiin valittu muistiryhmä on täynnä,
näyttöön tulee teksti FULL. Ryhmästä on
poistettava CD-levy, ennen kuin siihen
kopioidaan uusi CD-levy.

CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen

Koko CD-levyn kopioiminen ja
tallentaminen

Soita ladattu CD-levy painamalla

tätä näppäintä

Aloita CD-levyn kopioiminen

painamalla tätä näppäintä

Näyttö ilmoittaa kaikkien

kappaleiden kopioimisesta

Kopioi koko CD-levy painamalla

tätä näppäintä

Valitse CD-levylle muistiryhmä

painamalla vihreää, keltaista,

punaista tai sinistä näppäintä

Valitun ryhmän ensimmäistä

vapaata paikkaa ehdotetaan,

mutta voit valita myös muun

paikan

Selaa valittavissa olevia paikkoja 

näillä näppäimillä tai...

Näppäile haluamasi paikan numero

tai...

Aloita kopioiminen painamalla tätä

näppäintä

Jos CD-levy on kopiosuojattu,

näyttö ilmoittaa tästä lyhyesti

Kun koodattu CD on kopioitu,

näyttöön tulee teksti CODED. Jos

kopio halutaan tallentaa, tallennus

on vahvistettava*

➾ …

CD

COPY

ALL ?

GO
COPY TO ?

17 ?

�

�

0 – 9

GO
COPYING

CODED CD

CODED

GO

… ➾

Kun CD-levy on kopioitu ja

tallennettu, näyttöön tulee teksti

COPY OK

Kopioimisen pysäyttäminen...
Pysäytä painamalla tätä näppäintä.

Koko kopio poistetaan

*Jos et halua tallentaa kopiosuojatun CD-levyn

kopiota, poista kopio painamalla STOP.

COPY OK

CD MEM
STOP

HUOMAA! Jos paikkaa ei valita, CD-levy sijoitetaan

valitun ryhmän ensimmäiseen vapaaseen paikkaan.
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Jos CD-levyä on jo muokattu (katso sivu 16), se 
kopioidaan silti kokonaan, jos valitset ALL.
Voit myös kopioida vain valitut kappaleet
muokkaamalla CD-levyä. Muokkaustilassa
jokaisesta kappaleesta toistetaan ensimmäiset
15 sekuntia. Näin ehdit päättää, haluatko
ottaa kappaleen mukaan vai jättää sen pois.
Jos poistut muokkaustoiminnosta, ennen kuin
kaikki CD-levyn kappaleet on selattu ja valittu
tai jätetty pois, jäljelle jääneet kappaleet
jäävät soittolistan ulkopuolelle. 

Jos musiikkijärjestelmän käyttövaihtoehtona
on Option 0 (katso sivu 31) ja televisio
kytketään päälle kopioinnin aikana,
musiikkijärjestelmä siirtyy valmiustilaan, kun
CD-levy on kopioitu. Jotta kopiosuojatun 
CD-levyn kopio voidaan tallentaa, on
varmistettava, että musiikkijärjestelmä on
aktivoituna kopioinnin aikana.

Soita ladattu CD-levy painamalla

tätä näppäintä

Aloita CD-levyn kopioiminen

painamalla tätä näppäintä

Aloita mukaan otettavien

kappaleiden valinta painamalla

tätä näppäintä

Aloita CD-levyn muokkaaminen

painamalla tätä näppäintä

Ota kappale mukaan painamalla

tätä näppäintä 

Jätä kuunneltava kappale pois

painamalla tätä näppäintä

Tallenna tähän mennessä mukaan 

otetut kappaleet painamalla tätä

milloin tahansa

EDIT OK? tulee näyttöön, kun 

CD-levyä on muokattu

Aloita CD-levyn tallennusryhmän 

valinta painamalla tätä näppäintä

Valitse ryhmä painamalla vastaavaa

näppäintä

Valitun ryhmän ensimmäistä

vapaata paikkaa ehdotetaan,

mutta voit valita myös muun

paikan

Näppäile haluamasi paikan numero

Aloita kopioiminen painamalla tätä

näppäintä

Jos CD on kopiosuojattu, näyttö 

ilmoittaa tästä lyhyesti

➾ …

CD

COPY
ALL ?

EDIT
EDIT ?

GO
EDITING

�

�

GO

EDIT OK?

GO
COPY TO ?

17 ?

0 – 9

GO
COPYING

CODED CD

… ➾

Kun koodattu CD on kopioitu,

näyttöön tulee teksti CODED. Jos

kopio halutaan tallentaa, tallennus

on vahvistettava*

Kun muokattu CD-levy on kopioitu

ja tallennettu, näyttöön tulee 

COPY OK

CODED

GO

COPY OK

Suosikkikappaleiden kopioiminen ja
tallentaminen

*Jos et halua tallentaa kopiosuojatun CD-levyn

kopiota, poista kopio painamalla STOP.
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Nimeämistoiminnon käyttäminen

Valitse ensin nimettävä kohde…
Valitse nimettävä ryhmä, ja/tai...

Kytke CD-muisti päälle

painamalla tätä näppäintä

Valitse CD-muistista nimettävä

CD-levy, tai...

Kytke radio päälle painamalla

tätä näppäintä. Valitse

nimettävät radioasemat, tai...

Nimeä sisällä oleva CD-levy

painamalla tätä näppäintä

Kuunnellessasi nimettävää kohdetta…
Aloita nimeäminen painamalla

tätä näppäintä

Vaihda eri merkkien välillä

painamalla näitä näppäimiä

Siirry seuraavan merkin kohdalle

painamalla tätä näppäintä.

Kirjoita koko nimi

Aloita nimen tallennus

painamalla tätä näppäintä.

STORE ? tulee näyttöön

Tallenna nimi painamalla tätä

uudelleen*. Näyttöön tulee

STORED osoitukseksi siitä, että

nimi on tallennettu

*Jos painat DELETE-näppäintä GO-näppäimen

asemesta, vain nimi poistetaan. Muut asetukset

jäävät tällöin jäljelle.

Voit nimetä normaalit CD-levyt ja

CD-muistiin tallennetut levyt. Voit

nimetä myös radioasemat ja 

CD-muistiryhmät.

Kun nimeät CD-levyä tai radioasemaa,
nimettävän CD-levyn tai radioaseman on
oltava päällä. Musiikkijärjestelmään
voidaan tallentaa yhteensä 200 CD-levyn
nimeä. Kaikki CD-muistiin tallennetut levyt
voidaan nimetä aina. Nimessä voi olla
yhteensä 8 kirjain- tai numeromerkkiä.

Jos et halua nimetä radioasemaa,
radioaseman verkkonimi voi näkyä
näytössä.

Voit tuoda näyttöön luettelon
musiikkijärjestelmään tallennetuista 
CD-levyistä (ei nimiä, jotka on annettu 
CD-muistin CD-levyille) ja halutessasi
poistaa nimiä luettelosta. Jos poistat
muokatun CD-levyn nimen, tämän 
CD-levyn soittolista poistetaan yhdessä
nimen kanssa.

Nimeäminen

CD MEM

0 – 9

RADIO
0 – 9

CD

NAME
A _ _ _ _ _ _

�

�

tt

D _ _ _ _ _ _

GO
STORE ?

GO
STORED

CD-levyjen nimiluettelon
selaaminen

Kun CD-levyä toistetaan, näet

CD-levyjen nimiluettelon

painamalla tätä kahdesti.

MEMORY tulee hetkeksi

näyttöön, minkä jälkeen nykyisen

CD-levyn nimi vilkkuu näytössä.

Jos CD-levyllä ei ole nimeä, levyn

numero, esim. DISC 1, tulee

näyttöön

Selaa luetteloa nimi kerrallaan

painamalla näitä näppäimiä

CD-levyn nimen poistaminen…
Kun haluamasi nimi on näytössä,

voit poistaa nimen ja soittolistan

painamalla tätä näppäintä.

DELETE ? tulee näyttöön

Paina näppäintä uudelleen, jos

haluat poistaa nimen ja

soittolistan.

Näyttöön tulee teksti DELETED

vahvistukseksi soittolistan ja

nimen poistamisesta

Poistu CD-nimeämistoiminnosta

painamalla CD-näppäintä

Jos CD-levyjen nimiluettelo on

tyhjä, EMPTY tulee näyttöön

Jos CD-levyjen nimiluettelo on

täynnä, FULL tulee näyttöön

NAME
NAME
MEMORY

DISC 1

�

�

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

CD

EMPTY

FULL



21



22

Voit kopioida tai siirtää CD-levyjä 

CD-muistiryhmien välillä tai muuttaa

CD-levyjen paikkoja ryhmän sisällä.

Näin voit laatia esimerkiksi

soittolistan juhlia varten yhteen

ryhmään tai kopioida CD-levyn

toiselle käyttäjälle varattuun

ryhmään. Kopioitu CD-levy voidaan

nyt valita kummastakin ryhmästä.

Voit myös poistaa kokonaisia 

CD-levyjä tai kappaleita, joita et

halua enää pitää CD-muistissa.

Kun kopioit tai siirrät CD-levyn, 
CD kopioidaan tai siirretään ensimmäiseen
vapaaseen paikkaan. Jos haluat kopioida
tai siirtää CD-levyn varattuun paikkaan,
sinun on ensin poistettava CD-levy, joka
varaa tämän paikan.

CD-muistista kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

CD-levyn kopioiminen toiseen
ryhmään 

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse muistiryhmä, josta

kopioidaan, painamalla vastaavaa

näppäintä

Valitse kopioitava CD-levy

numeronäppäimellä. CD-levyn

toisto alkaa

Aloita CD-levyn kopioiminen

toiseen ryhmään painamalla tätä

näppäintä

Valitse muistiryhmä, johon

kopioidaan, painamalla tätä

näppäintä

Valitse CD-levyn paikka uudessa

ryhmässä numeronäppäimellä

Kopioi CD-levy uuteen ryhmään

painamalla tätä näppäintä.

Näyttöön tulee COPYING

Kun kopiointi on suoritettu,

näyttöön tulee COPY OK

CD MEM

0 – 9

COPY
COPY TO ?

15 ?

0 – 9

GO
COPYING

COPY OK

CD-levyn siirtäminen toiseen
ryhmään

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse muistiryhmä, josta 

CD-levy siirretään, painamalla

vastaavaa näppäintä

Valitse siirrettävä CD-levy

numeronäppäimellä. CD-levyn

toisto alkaa

Aloita CD-levyn siirtäminen

toiseen ryhmään painamalla tätä

näppäintä

Valitse muistiryhmä, johon 

CD-levy siirretään, painamalla

vastaavaa näppäintä

Valitse CD-levyn paikka uudessa

ryhmässä numeronäppäimellä

Siirrä CD-levy uuteen ryhmään

painamalla tätä näppäintä.

Näyttöön tulee MOVING

Kun siirtäminen on suoritettu,

näyttöön tulee MOVED

CD MEM

0 – 9

MOVE
MOVE TO ?

15 ?

0 – 9

GO
MOVING

MOVED
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CD-levyn järjestysnumeron
muuttaminen ryhmässä 

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse muistiryhmä, josta 

CD-levy siirretään, painamalla

vastaavaa näppäintä

Valitse siirrettävä CD-levy

numeronäppäimellä. CD-levyn

toisto alkaa

Aloita CD-levyn siirtäminen

painamalla tätä näppäintä

Valitse sama ryhmä uudelleen

painamalla vastaavaa näppäintä

Valitse uusi kohta

numeronäppäimellä

Siirrä CD-levy uuteen kohtaan

painamalla tätä näppäintä.

Näyttöön tulee MOVING

Kun siirtäminen on suoritettu,

näyttöön tulee MOVED

CD MEM

0 – 9

MOVE
MOVE TO ?

15 ?

0 – 9

GO
MOVING

MOVED

CD-levyn tai kappaleiden
poistaminen ryhmästä

Toista viimeksi kuunnellun

ryhmän CD-levyjä painamalla

tätä näppäintä

Valitse muistiryhmä, josta haluat

poistaa CD-levyn tai kappaleen,

painamalla vastaavaa näppäintä

Valitse numeronäppäimellä

poistettava CD-levy tai levy, jolta

haluat poistaa kappaleen. 

CD-levyn toisto alkaa

Aloita CD-levyn tai sen

kappaleiden poistaminen

painamalla tätä näppäintä

Poista koko CD-levy painamalla

tätä näppäintä, tai...

Paina tätä näppäintä, jos haluat

poistaa CD-levyltä vain tiettyjä

kappaleita

Aloita poistettavien kappaleiden

valinta painamalla tätä näppäintä

Lisää kuunneltava kappale

painamalla tätä näppäintä, tai...

Jätä kuunneltava kappale pois

painamalla tätä näppäintä

DELETE ? tulee näyttöön, kun

viimeinen kappale on otettu

mukaan tai jätetty pois

Poista pois jätetyt kappaleet

painamalla tätä näppäintä.

DELETED tulee näyttöön

CD MEM

0 – 9

DELETE
15 ?

DELETE

EDIT
EDIT ?

GO
EDITING

�

�

DELETE ?

DELETE
DELETED
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Musiikkijärjestelmä voidaan ajastaa

käynnistymään tai pysähtymään

tiettyinä kellonaikoina päivän ja

viikon aikana.

Musiikkijärjestelmään voidaan

tallentaa jopa 15 tällaista ajastusta.

Voit käyttää musiikkijärjestelmää

herätyskellona. Voit ajastaa

järjestelmän soittamaan CD-levyä tai

haluamaasi radioasemaa. Jos

esimerkiksi haluat järjestelmän

pysäyttävän toiston tiettyyn aikaan

illalla, valitse yksinkertaisesti

ajastintoiminnon lähteeksi STANDBY.

Jos asetat ajastintoiminnon maanantaille,
tiistaille ja torstaille, ajastin toimii näinä
viikonpäivinä joka viikko.

Jos muutat mieltäsi, voit muuttaa tai
peruuttaa ajastukset milloin tahansa. 
Kun musiikkijärjestelmä on kytketty
videojärjestelmään, ajastin on asetettava
videojärjestelmän opaskirjan mukaisesti.
Kun käytät ajastintoimintoa, näyttöön
tulee USE TV. Kun ohjelmoit ajastimen
videojärjestelmän kautta, CD-muisti
valitaan lähteeksi valitsemalla A TAPE. 
Kun valitset lähteeksi CD-muistin,
järjestelmä soittaa viimeksi käytetystä
muistiryhmästä, kun ajastin käynnistyy.

Ajastettu kytkentä päälle ja pois päältä

Ajastimen asetukset 

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee TIMER ?

Siirry ajastintoimintoon

painamalla tätä näppäintä. 

NEW ? tulee näyttöön

Tee uusi ajastus painamalla tätä

näppäintä. RADIO ? tulee

näyttöön

Voit vaihtaa eri lähteiden välillä

painamalla näitä näppäimiä

Valitse lähde sen ollessa näytössä

painamalla tätä näppäintä. Jos

olet valinnut radion, kanavan

numero tulee näyttöön

Vaihda kanavanumeroiden välillä

painamalla näitä näppäimiä

Hyväksy lähde painamalla tätä

näppäintä.

Aloitusaika tulee näyttöön

Näppäile haluamasi aloitusaika

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä.

Lopetusaika tulee näyttöön

Näppäile haluamasi lopetusaika

Jos määrität STANDBY-

ajastuksen, sinun tarvitsee

tallentaa vain lopetusaika.

Hyväksy aika painamalla tätä

näppäintä. MTWTFSS tulee

näyttöön

Kirjaimet edustavat 7:ää eri

viikonpäivää alkaen M:stä, joka

merkitsee maanantaita

SETUP
TIMER ?

GO
NEW ?

GO
RADIO ?

�

�

GO
P.NO 12 ?

�

�

GO
ON 20:00

0 – 9

GO
OFF 21:00

0 – 9

GO
MTWTFSS

➾ …

… ➾

Vaihda päivää näillä näppäimillä

Hyväksy päivä mukaan toistuvaan

ajastintoimintoon painamalla tätä

näppäintä

Poista päivä toistuvasta

ajastintoiminnosta painamalla

tätä näppäintä

Valitut päivät näytetään

Hyväksy näytössä näkyvät päivät

painamalla tätä näppäintä.

STORE ? tulee näyttöön

Tallenna ajastintiedot painamalla

tätä näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena

ajastintietojen tallentamisesta

Aktivoi ajastin ja ota 

BeoSound 3200:aan kytketyt

kaiuttimet käyttöön painamalla

tätä näppäintä

Aktivoidusta ajastintoiminnosta

ilmoitetaan vihreällä

merkkivalolla

Jos et halua tallentaa ajastintietoja painamalla 
�-näppäintä, kun näytössä on STORE ?, näyttöön

tulee teksti EXIT ?. Paina GO-näppäintä

poistuaksesi ajastintoiminnosta tallentamatta

ajastintietoja. 

Jos poistut ajastintoiminnosta painamalla

esimerkiksi ohjelmalähteen valintanäppäintä ennen

ajastintietojen tallentamista, ajastus peruutetaan

automaattisesti.

ss tt

�

�

MT  T  SS

GO
STORE ?

GO
STORED

TIMER

HUOMAA! Näytössä näkyvässä

ohjelmalähdeluettelossa on myös N.

MUSIC (PC-tietokoneelle tallennetut

musiikkikappaleet). Tämä lähde on valittavissa,

jos olet kytkenyt musiikkijärjestelmän 

BeoLink PC 2:een.
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HUOMAA! Voit ohjelmoida ajastimen myös

Beo4-kauko-ohjaimella. Siirry ajastintoimintoon

MENU-näppäimellä. Noudata sitten näillä

sivuilla annettuja ohjeita.

Ajastusten tarkistaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee TIMER ?

Siirry ajastintoimintoon

painamalla tätä näppäintä. 

NEW ? tulee näyttöön

Vaihda näyttöön CHECK ?

painamalla tätä näppäintä

Tarkista ajastukset painamalla

tätä näppäintä

Selaa ohjelmoituja ajastuksia

näillä näppäimillä

Jos haluat tehdä korjauksia,

paina GO-näppäintä, kun

kyseinen ajastus on näytössä

Vaihda halutessasi lähdettä näillä

näppäimillä

Jos olet vaihtanut lähdettä,

hyväksy muutos painamalla tätä

näppäintä

Näppäile korjaukset

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. OK ? tulee näyttöön

Tallenna painamalla tätä

näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena korjattujen

ajastintietojen tallentamisesta

SETUP
TIMER ?

GO
NEW ?

�

CHECK

GO

�

�

RADIO 12

GO

�

�

GO

0 – 9

GO
OK?

GO
STORED

Ajastuksen poistaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee TIMER ?

Siirry ajastintoimintoon

painamalla tätä näppäintä. 

NEW ? tulee näyttöön

Vaihda näyttöön CHECK ?

painamalla tätä näppäintä

Tarkista ajastukset painamalla

tätä näppäintä

Selaa ohjelmoituja ajastuksia

näillä näppäimillä

Kun ajastus on näytössä

Poista se painamalla 

DELETE-näppäintä. 

DELETED tulee näyttöön

osoituksena ajastintietojen

poistamisesta

SETUP
TIMER ?

GO
NEW ?

�

CHECK

GO

�

�

RADIO 12

DELETE
DELETED
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Kun musiikkijärjestelmä on kytketty

videojärjestelmään Master Link 

-kaapelilla sivun 31 kohdan 

Audio-/ videojärjestelmän asennus,

voit valita, haluatko käyttää

musiikkijärjestelmään mahdollisesti

kytkettyjä kaiuttimia vai

videojärjestelmään kytkettyjä

kaiuttimia.

Kun musiikkijärjestelmä ja kaiuttimet on
kytketty videojärjestelmään, jotkin tässä
opaskirjassa kuvatut toiminnot siirtyvät
videojärjestelmän hallintaan. Tämä koskee
esimerkiksi sivun 24 kohdassa Ajastettu
kytkentä päälle ja pois päältä selitettyä
ajastintoimintoa. Myös kauko-ohjain on
tällöin suunnattava videojärjestelmää
kohti, kun haluat ohjata audio- tai
videojärjestelmää.

Jos kaiuttimet on kytketty
musiikkijärjestelmään, audio- ja
videojärjestelmien ei tarvitse olla samassa
huoneessa. Voit silti kuunnella ääntä
kummasta tahansa järjestelmästä kumman
tahansa järjestelmän kaiuttimilla.

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen

Äänen toisto kumman tahansa
järjestelmän kautta… 

Videojärjestelmän äänen kuunteleminen
musiikkijärjestelmän kaiuttimien kautta
avaamatta televisiota… 
Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes Beo4:n näyttöön tulee

teksti AV*…

Paina sitten video-

ohjelmalähteen näppäintä,

esimerkiksi TV-näppäintä.

Jos painat ohjelmalähteen näppäintä ennen 

AV-tekstin tuloa näyttöön ja sen jälkeen, televisio

avataan.

Musiikkijärjestelmän äänen kuunteleminen
television kaiuttimien kautta… 
Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes Beo4:n näyttöön tulee

teksti AV…

Paina sitten audiolähteen

näppäintä, esimerkiksi 

RADIO-näppäintä.

LIST
AV

TV

LIST
AV

RADIO

*HUOMAA! Jos Beo4-kauko-ohjaimen

näytössä ei ole AV-vaihtoehtoa, tämä

vaihtoehto on lisättävä Beo4:n

toimintoluetteloon. Katso lisätietoja sivun 40

luvusta Beo4:n mukauttaminen.

Audio-/videojärjestelmä. Videojärjestelmään

kytketyt kaiuttimet.

Yhteen huoneeseen asennettu 

audio-/videojärjestelmä. Audiojärjestelmään

kytketyt kaiuttimet.

Kahteen huoneeseen asennettu 

audio-/videojärjestelmä. Audiojärjestelmiin tai

molempiin järjestelmiin kytketyt kaiuttimet.
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Tässä luvussa selitetään, kuinka

musiikkijärjestelmän sijoituspaikka

valitaan, kuinka järjestelmä kytketään

ja kuinka sitä ylläpidetään.

Noudata seuraavia ohjeita, kun

asennat musiikkijärjestelmän: 

1 Sijoita musiikkijärjestelmä

haluamaasi käyttöpaikkaan. 

2 Kytke kaiuttimet ja lisälaitteet. 

3 Järjestä kaapelit johtoa suojaaviin

uriin ja kiinnitä musiikkijärjestelmän

taustapaneelin kansi. 

4 Kytke kaikki kaapelit

musiikkijärjestelmän takapaneelin

liittimiin, älä kytke niitä vielä

sähköverkkoon! 

5 Asenna lasiovet. 

6 Kytke tuotteet sähköverkkoon.

Sijoituspaikka, liitännät ja ylläpito

Musiikkijärjestelmän asentaminen, 28

• Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan valitseminen…

Kaapelien kytkeminen, 29

• Antenni

• Kaiuttimet

• Lisälaitteet

• BeoLink-liitäntä

• Päävirtajohto

Musiikkijärjestelmän kokoaminen, 30

• Kaapeleiden järjestäminen

• Kaapelisuojuksen asentaminen

• Lasiovien asentaminen

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 31

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

• BeoSound-järjestelmän puhdistaminen

• CD-levyjen puhdistaminen

• CD-muistin kiintolevy

• Beo4-kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen



28 Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan valitseminen

Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan
valitseminen… 

Varmista, että musiikkijärjestelmä on koottu,

sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan kuvaamalla

tavalla.

Sijoita musiikkijärjestelmä tukevalle alustalle.

Sijoituspaikaksi kannattaa valita pöytä,

stereokaappi tai jalusta, jolle järjestelmä voidaan

asentaa pysyvästi.

Musiikkijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi

sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa

lämpötila on 10–40° C.

Vältä järjestelmän sijoittamista suoraan

auringonvaloon ja lämpöpattereiden tai muiden

lämmönlähteiden läheisyyteen.

Jätä tuuletusta varten vähintään 5 cm tilaa

musiikkijärjestelmän yläpuolelle ja sivuille. Muista

jättää sivuille riittävästi tilaa niin, että lasiovet

pääsevät avautumaan.

Jos haluat ripustaa musiikkijärjestelmän seinälle,

käytä oikeankokoisia ja-tyyppisiä ruuveja ja

proppuja, kun asennat seinäkiinnikkeen

(lisävaruste) ja musiikkijärjestelmän. Valitse ruuvit ja

proput seinän materiaalin ja rakenteen perusteella.

Kytke virtajohdot pistorasiaan vasta, kun kaikki

kaapelit on kytketty (katso viereinen sivu).

Jos käytettävissä ei ole kiinteää 

FM-antenniliitäntää, voit kiinnittää 

BeoSound 3200:n taakse sisäantennin.
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Paikanna liittimien paikat kaavakuvan

ja liitinpaneelin merkintöjen avulla.

Älä kytke musiikkijärjestelmän

virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin

olet asentanut järjestelmän

kokonaan!

Musiikkijärjestelmä voidaan asentaa
yksinään tai se voidaan kytkeä Master Link
-kaapelin avulla Bang & Olufsen 
-videojärjestelmään. Musiikkijärjestelmän
takana olevaa Master Link-liitäntää
voidaan käyttää myös BeoLink®

musiikkijakeluun. BeoLink-järjestelmän
avulla voit kuunnella musiikkia muissa
huoneissa lisäkaiuttimien* kautta.

Kaapelien kytkeminen

Antenni
Kytke FM-antenni liittimeen, jossa on merkintä FM,

ja mahdollinen AM-antenni AM-liittimeen.

Kun käytät AM-silmukka-antennia, viritä haluamasi

radioasema. Käännä antennia sitten

vaakasuunnassa, kunnes signaali on paras

mahdollinen.

Kaiuttimet 
Kytke aktiivikaiuttimet POWER LINK-liitäntöihin.

Voit viedä signaalin kaiuttimesta toiseen tai voit

kytkeä kummankin kaiuttimen erillisiin liitäntöihin.

Liitäntöjä on kaksi. Katso lisätietoja BeoLab-

kaiuttimien opaskirjasta.

Muista asettaa aktiivikaiuttimien L • R • LINE 

-kytkin asentoon L ja R (vasen ja oikea kanava)

niiden puolia vastaavasti.

Jos haluat kytkeä BeoLab 2500 -kaiuttimet, katso

lisätietoja kaiuttimien mukana tulevista

opaskirjoista.

Lisälaitteet
Kytke lisälaitteet liittimeen, jossa on merkintä AUX.

Tähän liittimeen voi kytkeä yhteensopivia 

Bang & Olufsen-laitteita, kuten kasettinauhurin tai

levysoittimen. Muista, ettei tähän liittimeen

kytkettyjä laitteita voi käyttää kauko-ohjaimella.

Liittimeen voi kytkeä myös muunmerkkisiä laitteita.

BeoLink-liitäntä 
Käytä MASTER LINK –liitäntää, kun kytket

musiikkijärjestelmän yhteensopivaan 

Bang & Olufsen -videojärjestelmään.

Päävirtajohto 
Kytke päävirtajohto musiikkijärjestelmän 

~-merkinnällä varustettuun liittimeen. Älä kytke

virtajohtoa vielä pistorasiaan.

*HUOMAA! Pyydä Bang & Olufsen-

jälleenmyyjältä lisätietoja 

BeoLink-järjestelmästä ja lisälaitteista.

AM-antenni FM-antenni

Päävirtajohto BeoLink-liitäntä

Kaiuttimet

Lisälaite
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Kun edellisellä sivulla kuvattu

asennus on suoritettu, lasiovet ja

kaapelisuojus on asennettava.

BeoSound 3200:n kokoaminen

Kaapeleiden järjestäminen
Järjestä liitäntäkaapelit kaapelisuojukseen oikealla

olevan kuvan osoittamalla tavalla. Voit kiinnittää

kaapelit teipillä ennen kaapelisuojuksen

asentamista, ennen kuin asennat kaapelisuojuksen

musiikkijärjestelmän taakse.

Kaapelisuojuksen asentaminen 
Kiinnitä suojus kaapeleiden ollessa kiinnitettyinä

BeoSound-järjestelmän takapaneelin ritilään: 

a Työnnä kiinnikkeiden alarivi ritilään. 

b Työnnä kiinnikkeiden ylärivi ritilään. 

c Vedä kaapelisuojusta ylöspäin, kunnes

kiinnikkeet sopivat ritilään oikein.

Älä liitä kaapeleita, ennen kuin kaapelisuojus on

asennettu.

Lasiovien asentaminen 
Lasiovien taustapuolella olevat tarrat osoittavat,

mikä puoli tulee ylöspäin ja mikä puoli tulee kohti

BeoSound-järjestelmän keskikohtaa.

> Kiinnitä lasiovet yksi kerrallaan

musiikkijärjestelmän eteen painamalla niiden

kiinnityskohdat BeoSound-järjestelmän vastaaviin

kiinnityskohtiin. 

> Paina kumpaakin kiinnityskohtaa kevyesti,

kunnes kuulet naksauksen. Naksaus merkitsee,

että lasiovet on asennettu oikein.

c

b

a

Käsittele lasiovia erittäin varovasti. Jos lasiovet

halkeavat tai vaurioituvat muulla tavoin, vaihda

ovet heti. Rikkinäiset lasiovet voivat aiheuttaa

vammoja. Voit tilata uudet lasiovet Bang & Olufsen

-jälleenmyyjältä.
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Voit käyttää musiikkijärjestelmää

yksinään tai audio-/

videojärjestelmänä, jos kytket

järjestelmät Master Link -kaapelilla.

Jos kytket musiikkijärjestelmän ja

videojärjestelmän toisiinsa, varmista,

että ne on määritetty toimimaan

yhdessä. Sinun on tehtävä tällä

sivulla selitetty Option-ohjelmointi.

Valitse myös, kytketkö kaiuttimet

musiikkijärjestelmään vai

videojärjestelmään.

Musiikkijärjestelmän tehdasasetuksena on
Option 1. Option-ohjelmointia ei tarvitse
tehdä, jos käytät musiikkijärjestelmää
yksinään.

Sivun 26 kohdassa Audio-videojärjestelmän
käyttäminen on lisätietoja 
audio-/videojärjestelmän käytöstä.

Audio-/videojärjestelmän asentaminen

Option-ohjelmointi

Option-ohjelmointi eli lisätoimintojen
ohjelmointi tehdään Beo4-kauko-ohjaimen
avulla koko järjestelmän ollessa kytkettynä
valmiustilaan.

Audiojärjestelmän “Option”-ohjelmointi…
> Pidä näppäintä • painettuna ja paina LIST. 

> Vapauta molemmat näppäimet. 

> Paina toistuvasti näppäintä LIST, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee teksti OPTION?. Paina sitten

näppäintä GO. 

> Paina LIST toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön

tulee A.OPT, ja anna sitten oikea käyttöasetus 

(0, 1, 2, 5 tai 6).

Valitse V.OPT, jos haluat tehdä videojärjestelmän

“Option”-ohjelmoinnin.

Musiikkijärjestelmässä on viisi 
Option-asetusta:
Option 0. Tätä asetusta käytetään, kun

musiikkijärjestelmä on kytketty

videojärjestelmään eikä musiikkijärjestelmään ole

kytketty suoraan kaiuttimia. 

Option 1. Tätä asetusta käytetään, kun

musiikkijärjestelmää käytetään yksinään tai

videojärjestelmään kytkettynä. Tällä asetuksella

kaiuttimet ovat kytkettyinä

musiikkijärjestelmään. 

Option 2. Tätä asetusta käytetään, kun

musiikkijärjestelmä on asennettu yhteen

huoneeseen ja kytketty toisessa huoneessa

olevaan videojärjestelmään.

Option 5. Tätä asetusta käytetään, kun

musiikkijärjestelmä on asennettu

linkkihuoneeseen, jossa on myös Bang &

Olufsen -televisio.

Option 6. Tätä asetusta käytetään, kun

musiikkijärjestelmä on asennettu

linkkihuoneeseen, jossa ei ole Bang & Olufsen 

-televisiota.

Option 2 Option 0

Audio-/videojärjestelmä.

Option 1

Itsenäinen järjestelmä.

Option 1 Option 1

Yhteen huoneeseen asennettu 

audio-/videojärjestelmä.

Option 2 Option 2

Kahteen huoneeseen asennettu 

audio-/videojärjestelmä.
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Normaali hoito, kuten

musiikkijärjestelmän puhdistus, jää

käyttäjän vastuulle. Kun noudatat

seuraavia ohjeita, tulos on

mahdollisimman hyvä.

Irrota järjestelmän virtajohto pistorasiasta
ennen puhdistamista. Näin lasiovet eivät
avaudu ja sulkeudu toistuvasti
puhdistamisen aikana. Kun virtajohto on
irrotettuna, lasiovet voi avata ja sulkea
käsin. Ovien avaaminen ja sulkeminen
vaatii vain vähän voimaa.

Käsittele CD-levyjä varoen. Jos CD-levyyn
tartutaan aina reunoista ja jos se
säilytetään alkuperäisessä kotelossaan
aina, kun se on CD-soittimen ulkopuolella,
levyä ei tarvitse puhdistaa.

Jos kiintolevy hajoaa, kaikki CD-muistissa
oleva musiikki katoaa. Tällöin musiikki on
tallennettava muistiin uudelleen.

Kun Beo4-kauko-ohjaimen näyttöön tulee
“BATTERY”, kauko-ohjaimen paristot on
vaihdettava.

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen

Musiikkijärjestelmän puhdistaminen
Poista pöly pehmeällä, kuivalla liinalla.

Lasiovet voi irrottaa tarvittaessa sisäpuolen

puhdistamista varten. Lasiovet irrotetaan

tarttumalla niihin ensin tiukasti ja vetämällä ne

varoen, mutta varmasti, irti kiinnityskohdista. Vedä

lasiovia ulospäin. Lasiovien puhdistamiseen

kannattaa käyttää mietoa ikkunanpesuainetta.

Kiinnitä ovet uudelleen tässä opaskirjassa selitetyllä

tavalla. Jätä ovet puoliksi auki, ennen kuin kytket

järjestelmän virtajohdon pistorasiaan.

CD-muistin kiintolevy
Jos musiikkia katoaa tai CD-muistista toistettaessa

esiintyy kohinaa tai muita häiriöitä,

musiikkijärjestelmä kannattaa tarkistuttaa

asiantuntevalla huoltohenkilökunnalla. Jos

kiintolevy on vaihdettava, CD-muistissa oleva

musiikki siirretään uudelle kiintolevylle, jos tämä

on mahdollista.

Paristojen vaihtaminen…
Beo4-kauko-ohjaimessa on kolme paristoa.

Suosittelemme vain 1,5 voltin alkaliparistojen

(AAA-koko) käyttämistä. Vaihda paristot tällä

sivulla näytetyllä tavalla. Pidä sormea paristojen

päällä, kunnes kansi on asennettu takaisin.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia,

kunnes näyttöön tulee “TV”. Beo4-kauko-ohjain

on taas käyttövalmis.

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia

BeoSound-järjestelmän osien puhdistukseen.

Emme suosittele puhdistus-CD-levyjen käyttämistä

CD-soittimessa.

CD-levyjen puhdistaminen Mikäli CD-levyyn jää

sormenjälkiä, pölyä tai likaa, sen voi pyyhkiä

puhtaaksi nukkaamattomalla, pehmeällä ja kuivalla

liinalla. Suojaa levyjä kuumuudelta ja kosteudelta.

Älä koskaan kirjoita CD-levyyn. Älä käytä 

CD-levyjen puhdistamiseen liuottimia tai hankaavia

puhdistusaineita. Pyyhi CD-levy aina suorassa

linjassa edeten keskustasta reunoja kohti.

1

2

3

1

2
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Tässä osassa on tietoja radioasemien

virittämisestä ja omien mieltymysten

mukaisten ääniasetusten tekemisestä.

Lisäksi tässä osassa on tietoja

kellonajan asettamisesta ja 

PIN-koodijärjestelmän käytöstä. Jos

haluat käyttää musiikkijärjestelmän

yhteydessä Beo4-kauko-ohjainta,

tässä osassa kerrotaan, kuinka Beo4

mukautetaan järjestelmää varten.

Sivun 9 osassa Päivittäinen käyttö on

tietoja Beo4-kauko-ohjaimen

käytöstä.

Viritys ja omien mieltymysten mukaiset asetukset

Radioasemien virittäminen ja muokkaaminen, 34

• Radioasemien virittäminen

• Tallennettujen radioasemien siirtäminen

• Radioasemien poistaminen

Äänen asetusten säätäminen ja tallentaminen, 36

• Äänen säädöt

Sisäänrakennetun kellon asettaminen, 37

• Kellonajan asettaminen

PIN-koodin asettaminen ja antaminen, 38

• PIN-koodin antaminen

• PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen

• PIN-koodin vaihtaminen

• PIN-koodijärjestelmän poistaminen käytöstä

• Jos olet unohtanut PIN-koodisi

Beo4:n mukauttaminen, 40

• Beo4:n asetusten määrittäminen

• Lisänäppäimen lisääminen

• Lisänäppäinten siirtäminen

• Lisänäppäinten poistaminen
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Musiikkijärjestelmä voi hakea

automaattisesti kaikki radioasemat.

Voit tallentaa asemat haluamiisi

ohjelmapaikkoihin. Voit tallentaa

enintään 60 radioasemaa ja nimetä

ne sivulla 20 kuvatulla tavalla. Kun

asema on tallennettu, voit kuunnella

sitä näppäilemällä

ohjelmapaikkanumeron tai selaamalla

kaikkia tallennettuja asemia.

Löydetty asema voidaan hienovirittää, jos
sen vastaanotto on heikko. Voit myös
näppäillä radioaseman tarkan taajuuden ja
tallentaa aseman valittuun
ohjelmapaikkaan.

Halutessasi voit siirtää tai poistaa viritettyjä
radioasemia.

Asema, jonka olet siirtänyt toiselle
ohjelmapaikalle, löytyy edelleen
alkuperäisestä ohjelmapaikasta. Asemalle
antamasi nimi häviää, kun tallennat
aseman uudelle ohjelmapaikalle.

Jos siirrät aseman toisen aseman jo
käyttämälle ohjelmapaikalle, aiempi asema
poistetaan, ja se on viritettävä ja
tallennettava uudelle ohjelmapaikalle.

Radioasemien virittäminen ja muokkaaminen

Radioasemien virittäminen 

Kytke radio päälle painamalla

tätä näppäintä

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee TUNE ?

Aloita viritys painamalla tätä

näppäintä. FM ? tulee näyttöön

Näitä näppäimiä painamalla voit

valita FM- tai AM-aallot

Valitse AM tai FM tätä

painamalla. FM tai AM ja

nykyinen taajuus tulevat

näyttöön

Etsi radioasemaa painamalla

näitä näppäimiä, tai...

Näppäile tarkka taajuus

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä.

FINE 0 tulee näyttöön

Hienoviritä tarvittaessa

painamalla näitä näppäimiä

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. STEREO ? tulee

näyttöön

Valitse STEREO tai MONO näillä

näppäimillä

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. Ensimmäinen vapaa

ohjelmapaikkanumero tulee

näyttöön

Vaihda ohjelmapaikkanumeroa

näillä näppäimillä, tai...

Näppäile haluamasi

ohjelmapaikkanumero

Tallenna asema näytössä olevaan

ohjelmapaikkaan painamalla tätä

näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena aseman

tallentamisesta

RADIO

SETUP
TUNE ?

GO
FM ?

�

�

GO
FM 88.9

�

�

0 – 9

GO
FINE 0

�

�

GO
STEREO ?

�

�

GO
P 15 ?

�

�

0 – 9

GO
STORED

Tallennettujen radioasemien
siirtäminen

Kytke radio päälle painamalla

tätä näppäintä

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee TUNE ?

Viritä asema painamalla tätä

näppäintä. FM ? (tai AM ?) tulee

näyttöön

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä

Paina toistuvasti, kunnes kanavan

numero tulee näyttöön

Näppäile asemalle haluamasi

ohjelmapaikan numero

Tallenna asema painamalla tätä

näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena aseman

tallentamisesta valittuun

ohjelmapaikkaan

HUOMAA! Jos stereosignaali ei riitä

hyväksyttävän äänenlaadun tuottamiseen,

järjestelmä kytkeytyy automaattisesti

monovastaanottoon. Voit halutessasi valita

monovastaanoton myös käsin virityksen aikana,

jos tämä on tarpeen.

RADIO

SETUP
TUNE ?

GO
FM ?

GO

GO
P 15 ?

0 – 9

GO
STORED
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Radioasemien poistaminen

Kytke radio päälle painamalla

tätä näppäintä

Valitse radioasema

numeronäppäimillä

Poista kuunneltava radioasema

painamalla tätä näppäintä.

DELETE ? tulee näyttöön

Poista asema painamalla tätä

uudelleen. DELETED tulee

näyttöön osoituksena

radioaseman poistamisesta

RADIO

0 – 9
RADIO 7

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED
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Kaikki ääniasetukset on säädetty

neutraaliarvoiksi tehtaalla, ja ne

voidaan säätää omien mieltymysten

mukaisiksi ja tallentaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta,

bassoa ja diskanttia tai muuttaa

vasemman ja oikean kaiuttimen

välistä kanavatasapainoa.

Kun jokin äänenvoimakkuus on
tallennettu, musiikkijärjestelmä aloittaa
toiston tällä äänenvoimakkuudella joka
kerta, kun laite kytketään päälle. Suurin
tallennettavissa oleva
äänenvoimakkuusasetus on 60.

Musiikkijärjestelmässä on myös 
loudness-toiminto, joka voidaan valinnan
mukaan kytkeä päälle tai pois. Loudness-
toiminto tekee musiikista dynaamisempaa.
Loudness kompensoi ihmiskorvan
puuttuvaa herkkyyttä kuulla korkeita ja
matalia taajuuksia.

Ellet tallenna tekemiäsi ääniasetuksia,
musiikkijärjestelmä siirtyy käyttämään
esiasetettuja äänitasoja, kun järjestelmä
sammutetaan.

Äänen asetusten säätäminen ja tallentaminen

Äänen säädöt 

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee SOUND ?

Siirry äänensäätötoimintoon

painamalla tätä näppäintä. VOL

ja nykyinen äänenvoimakkuus

tulevat näyttöön

Nosta tai laske äänentasoja näillä

näppäimillä

Tuo eri ääninäytöt näyttöön

painamalla tätä toistuvasti,

esimerkiksi BAL > <

Säädä kanavatasapainoa näillä

näppäimillä

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes STORE ? tulee näyttöön

Tallenna nykyiset äänentasot

painamalla tätä näppäintä.

STORED tulee näyttöön

Äänenvoimakkuuden säätäminen… 
Säädä äänenvoimakkuutta

painamalla näitä näppäimiä

Mykistä kaiuttimet kokonaan

painamalla tätä näppäintä. Paina

uudelleen, kun haluat jatkaa

kuuntelua

SETUP
SOUND ?

GO
VOL 28

�

�

GO
BAL ><

ss tt

GO
STORE ?

GO
STORED

∧

∨

MUTE

HUOMAA! Kun BeoSound-järjestelmää

käytetään integroidussa Bang & Olufsen 

-audio-/videojärjestelmässä, ääni on säädettävä

videojärjestelmän opaskirjassa kuvatulla tavalla.

Kun painat SOUND-näppäintä, näyttöön tulee

“USE TV”.

Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuutta voidaan

säätää kahden pykälän verran kerrallaan välillä

00–72.

Kanavatasapaino Kanavatasapainoksi voidaan

säätää 7–X kummallakin puolella.

Bassotaso Bassotasoksi voidaan säätää –5 – +5.

Diskanttitaso Diskantiksi voidaan säätää –5 – +5.

Loudness-asetus Osoittaa, onko loudness kytketty

päälle vai pois.

Nykyinen äänisäätö tulee näyttöön…
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Musiikkijärjestelmässä on

sisäänrakennettu kello, josta näkyy

aika, päivämäärä ja vuosi. Voit tuoda

kellonajan näyttöön SETUP-

näppäimellä tai Beo4-

kaukoohjaimella. Kellonaikaa ei

aseteta automaattisesti, vaan se on

asetettava itse.

Jos haluat käyttää sivulla 24 kuvattua
ajastintoimintoa, musiikkijärjestelmän
sisäänrakennettu kello on asetettava
oikein.

Sisäänrakennetun kellon asettaminen

Kellonajan asettaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee CLOCK ?

Siirry kellotoimintoon painamalla

tätä näppäintä. Kellonaika tulee

näyttöön

Vaihda tarvittaessa kellonaika

tarkaksi näillä näppäimillä

Voit myös näppäillä oikean ajan

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. Päivämäärä tulee

näyttöön

Muuta päivämäärää tarvittaessa

näillä näppäimillä

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. Vuosi tulee näyttöön

Muuta vuotta tarvittaessa näillä

näppäimillä

Hyväksy painamalla tätä

näppäintä. STORE ? tulee

näyttöön

Tallenna uusi asetus painamalla

tätä näppäintä. STORED tulee

näyttöön

SETUP
CLOCK ?

GO
14 : 45

�

�

0 – 9

GO
23 AUG

�

�

GO
2002

�

�

GO
STORE ?

GO
STORED

Kellonajan näyttäminen Beo4-kauko-ohjaimen
kautta…
Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes Beo4:n näyttöön tulee

teksti CLOCK

Tuo kellonaika näyttöön

painamalla tätä näppäintä.

Kellonaika tulee

musiikkijärjestelmän näyttöön

LIST
CLOCK

GO
14 : 45

HUOMAA! Kun musiikkijärjestelmä on kytketty

videojärjestelmään Master Link -kaapelilla,

kellonaika on valittava videojärjestelmästä.
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Voit valita, otatko PIN-koodijärjestelmän

käyttöön. Kun PIN-koodi on käytössä,

musiikkijärjestelmä voidaan aktivoida

uudelleen vain kytkemällä virta ja

näppäilemällä PIN-koodi kannellisen

käyttöpaneelin avulla, kun järjestelmä

on ollut kytkettynä pois päältä yli 

30 minuutin ajan.

Jos PIN-koodia ei anneta,
musiikkijärjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan kolmen minuutin kuluttua.

Oikean PIN-koodin saa yrittää antaa viisi
kertaa. Jos koodi annetaan väärin kuusi
kertaa peräkkäin, järjestelmän virta
katkeaa. Tämän jälkeen järjestelmää ei voi
kytkeä uudelleen päälle 3 tuntiin.

Voit vaihtaa PIN-koodin, mutta
turvallisuussyistä PIN-koodin voi vaihtaa
vain viisi kertaa 3 tunnin aikana.

Jos unohdat PIN-koodin, ota yhteyttä 
Bang & Olufsen-jälleenmyyjään.
Jälleenmyyjä hankkii Bang & Olufsenilta
pääkoodin. Pääkoodi tarvitaan
musiikkijärjestelmän aktivoimiseen, jos olet
unohtanut PIN-koodin.

PIN-koodin asettaminen ja antaminen

PIN-koodin antaminen 

Näyttöön tulee teksti PIN _ _ _ _

Näppäile oma PIN-koodisi. 

PIN-koodi ei näy näytössä

Kun nelinumeroinen koodi on

annettu, näyttöön tulee

asianmukainen ohjelmalähde,

esimerkiksi RADIO 1

Kun PIN-koodijärjestelmä on käytössä ja

musiikkijärjestelmän virta on ollut kytkettynä pois

päältä yli 30 minuuttia, näytössä vilkkuu

merkkivalo. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että

järjestelmä on kytkettävä päälle ja PIN-koodi on

annettava kannellisen käyttöpaneelin kautta.

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

RADIO 1

PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen

Paina tätä näppäintä kaksi

kertaa, kun järjestelmä on

valmiustilassa

Paina tätä näppäintä, jotta voit

näppäillä valitsemasi

nelinumeroisen PIN-koodin.

NEW PIN tulee näyttöön

hetkeksi. Tämän jälkeen

näyttöön tulee PIN _ _ _ _

Näppäile valitsemasi

nelinumeroinen PIN-koodi. 

PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna PIN-koodi painamalla

tätä näppäintä. CONFIRM tulee

näyttöön hetkeksi. Tämän

jälkeen näyttöön tulee 

PIN _ _ _ _

Anna koodi uudelleen.

PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna painamalla tätä

näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena PIN-koodin

tallentamisesta

ss

STOP
NEW PIN

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

GO
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

GO
STORED

HUOMAA! Jos koodi annetaan väärin toisella

kerralla, näyttöön tulee teksti ERROR. Koodi on

tällöin annettava uudelleen.
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PIN-koodin vaihtaminen 

Paina tätä näppäintä kaksi

kertaa, kun järjestelmä on

valmiustilassa

Paina tätä näppäintä, jotta voit

antaa nelinumeroisen 

PIN-koodin. PIN _ _ _ _ tulee

näyttöön

Näppäile oma PIN-koodisi. 

PIN-koodi ei näy näytössä. 

NEW PIN ? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä, jotta voit

antaa uuden PIN-koodin. 

PIN _ _ _ _ tulee näyttöön

Näppäile uusi PIN-koodi. 

PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna painamalla tätä

näppäintä. CONFIRM tulee

näyttöön hetkeksi. Tämän

jälkeen näyttöön tulee 

PIN _ _ _ _

Anna koodi uudelleen.

PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna painamalla tätä

näppäintä. STORED tulee

näyttöön osoituksena muutetun

PIN-koodin tallentamisesta

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

GO
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

GO
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

GO
STORED

PIN-koodijärjestelmän poistaminen
käytöstä

Paina tätä näppäintä kaksi

kertaa, kun järjestelmä on

valmiustilassa

Paina tätä näppäintä, jotta voit

antaa nelinumeroisen 

PIN-koodin. PIN _ _ _ _ tulee

näyttöön

Näppäile oma PIN-koodisi. 

PIN-koodi ei näy näytössä.

Näyttöön tulee NEW PIN ?

Kytke näyttö PIN OFF-tilaan 

näillä näppäimillä

Poista PIN-koodijärjestelmä

käytöstä painamalla tätä

näppäintä. DELETED tulee

näyttöön osoituksena siitä, että

PIN-koodijärjestelmä on poistettu

käytöstä

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

�

�

PIN OFF

GO
DELETED

Jos olet unohtanut PIN-koodisi

Näyttöön tulee teksti PIN _ _ _ _

Avaa pääkoodin syöttöruutu

pitämällä tämä näppäin

painettuna kolmen sekunnin ajan

Näppäile viisinumeroinen

pääkoodi. DELETED tulee

näyttöön osoituksena siitä, että

PIN-koodijärjestelmä on poistettu

käytöstä ja järjestelmä on

käyttövalmis

PIN _ _ _ _

ss

0 – 9
DELETED
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Lisänäppäimen lisääminen

Pidä valmiustilan näppäintä

painettuna

Paina tätä näppäintä, jotta

pääset Beo4:n asetuksiin

Vapauta molemmat näppäimet.

ADD? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä, jotta

näyttöön tulee lisättävien

näppäinten luettelo.

Ensimmäinen näppäin vilkkuu

näytössä

Näillä näppäimillä voit liikkua

eteen- tai taaksepäin kaikkien

lisänäppäinten luettelossa

Paina tätä näppäintä, kun haluat

sijoittaa näppäimen sen

esiasetettuun kohtaan tai

luettelon ensimmäiseksi

näppäimeksi, tai...

Lisää näppäin luetteloon tiettyyn

kohtaan numeronäppäintä

painamalla

ADDED tulee näyttöön

osoituksena näppäimen

lisäämisestä. Beo4:n

asetustoiminto suljetaan

automaattisesti

Jos sinulla on jo Beo4-kauko-ohjain,

se voidaan määrittää ohjaamaan

musiikkijärjestelmää.

Voit lisätä Beo4:ään myös

lisänäppäimiä, jotka voidaan tuoda

näyttöön painamalla LIST-näppäintä.

Voit määrittää valmiiden ja itse

lisättyjen lisänäppäinten

esiintymisjärjestyksen LIST-näppäintä

painettaessa.

Kun lisäät näppäimen, voit valita sen
sijoituspaikan Beo4:n
lisänäppäinluettelossa. Lisänäppäimet 
voi myös poistaa myöhemmin.

Beo4:n mukauttaminen

Beo4:n asetusten määrittäminen

Pidä valmiustilan näppäintä

painettuna

Paina tätä näppäintä, jolloin

pääset Beo4:n asetuksiin

Vapauta molemmat näppäimet.

ADD? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee 

CONFIG?

Paina tätä näppäintä, jotta voit

valita kokoonpanotyypin

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön tulee AUDIO?

Paina tätä näppäintä, jotta

pääset audioasetuksiin

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes näyttöön* tulee AUDIO1

Tallenna asetukset painamalla

tätä näppäintä

STORED tulee näyttöön

osoituksena asetusten

tallentamisesta. Beo4:n

asetustoiminto suljetaan

automaattisesti

*Jos audiokokoonpanossa ei ole AUDIO1:tä, valitse

sen sijaan BASIC.

•

LIST

ADD?

LIST
CONFIG?

GO

LIST
AUDIO?

GO

LIST
AUDIO1

GO

STORED

•

LIST

ADD?

GO

�

�

GO

1 – 9

ADDED
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Lisänäppäinten poistaminen

Pidä valmiustilan näppäintä

painettuna

Paina tätä näppäintä, jotta

pääset Beo4:n asetuksiin

Vapauta molemmat näppäimet.

ADD? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes REMOVE? tulee näyttöön

Tätä näppäintä painamalla saat

esiin lisänäppäinten luettelon.

Ensimmäinen näppäin tulee

näyttöön

Näillä näppäimillä voit liikkua

eteen- tai taaksepäin

lisänäppäinten luettelossa

Voit poistaa näytössä olevan

näppäimen tätä näppäintä

painamalla

REMOVED tulee näyttöön

osoituksena näppäimen

poistamisesta. Beo4:n

asetustoiminto sulkeutuu

automaattisesti

Lisänäppäinten siirtäminen

Pidä valmiustilan näppäintä

painettuna

Paina tätä näppäintä, jotta

pääset Beo4:n asetuksiin

Vapauta molemmat näppäimet.

ADD? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä toistuvasti,

kunnes MOVE? tulee näyttöön

Tätä näppäintä painamalla saat

esiin lisänäppäinten luettelon.

Ensimmäinen näppäin tulee

näyttöön

Näillä näppäimillä voit liikkua

eteen- tai taaksepäin

lisänäppäinten luettelossa

Paina tätä näppäintä siirtääksesi

näytössä näkyvän näppäimen

luettelon näppäimeksi, tai...

Siirrä näppäin tiettyyn kohtaan

luettelossa numeronäppäintä

painamalla. Seuraavat näppäimet

siirtyvät luettelossa alaspäin

MOVED tulee näyttöön

osoituksena näppäimen

siirtämisestä. Beo4:n

asetustoiminto suljetaan

automaattisesti

•

LIST

ADD?

LIST
MOVE?

GO

�

�

GO

1 – 9

MOVED

•

LIST

ADD?

LIST
REMOVE?

GO

�

�

GO

REMOVED

GO 3

Lisänäppäimen lisääminen Beo4:ään

GO 3

Lisänäppäinten siirtäminen.



42 Hakemisto

Ajastin 

Sisäänrakennetun kellon asetukset, 37

Musiikkijärjestelmän päälle- tai
poiskytkemisen ajastaminen, 24

Ajastinohjelmointi Beo4:llä, 25

Ajastimen kytkeminen päälle, 24

Ajastimen asetusten katseleminen,
muokkaaminen tai poistaminen, 25

Arvontasoitto 

Kappaleiden soittaminen arvotussa
järjestyksessä, 17

Asetukset

Beo4:n mukauttaminen, 40

Kellonajan asettaminen, 37

Äänisäädöt, 36

Audio-/videojärjestelmä

Musiikkijärjestelmän kytkeminen
videojärjestelmään, 29

Lisätoimintojen ohjelmoiminen, 31

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, 26

Beo4-kauko-ohjain

Lisänäppäinten lisääminen Beo4:ään, 40

Beo4:n paristojen vaihtaminen, 32

Beo4:n asetusten määrittäminen, 40

Lisänäppäinten siirtäminen, 41

Lisänäppäinten poistaminen, 41

Beo4-kauko-ohjaimen käyttö, 13

CD-muisti

CD-muistiryhmät, 5
CD-levyjen kopioiminen CD-muistiin, 19

CD-muistissa olevien CD-levyjen 
kopioiminen, 22

Vain valittujen kappaleiden kopioiminen 
CD-muistin ryhmiin, 18

CD-levyjen poistaminen CD-muistista, 23

Kappaleiden poistaminen CD-muistista, 23

CD-muistissa olevien CD-levyjen 
siirtäminen, 22 – 24 

CD-muistiryhmien nimeäminen, 20

CD-muistissa olevien CD-levyjen nimeäminen, 20 

CD-muistista toistaminen, 10

CD-soitin

CD-levyjen nimien poistaminen, 20 

CD-levyn asettaminen sisään, 4 

CD-levyjen nimeäminen, 20 

CD-levyn toistaminen, 11

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16

CD-levyn toistosoitto enintään 12 tunnin 
ajan, 17

CD-levyjen nimiluettelon tarkistaminen, 20

Huolto 

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

Kaapelit

Kaapeleiden kytkeminen, 29 

Kaapelisuojuksen asentaminen, 30 

Kaiuttimet

Kaiuttimien kytkeminen, 29

Kappaleet

Vain suosikkikappaleiden kopioiminen, 19 

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16

Kappaleiden soittaminen arvotussa
järjestyksessä, 17

Kello

Sisäänrakennetun kellon asetukset, 37

Kiintolevy 

CD-muistin kiintolevy, 32

Kokoaminen

BeoSound 3200:n kokoaminen, 30

Lasiovien asentaminen, 30

Kaapelisuojuksen asentaminen, 30

Kopioiminen

CD-levyltä CD-muistiin kopioiminen, 18 

CD-levyn kopioiminen ryhmien välillä, 22
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Kuulokkeet 

Kuulokkeiden kytkeminen, 4

Kytkennät

Antenniliitin, 29 

Liitinpaneeli, 29 

Musiikkijärjestelmän kytkeminen 
videojärjestelmään, 29

Kaiuttimien kytkeminen, 29

Kuulokkeiden kytkeminen, 4

Lasiovet

Lasiovien asentaminen, 30

Liittimet
Liittimien yleiskuvaus, 29

Master Link

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 31

Lisätoimintojen ohjelmoiminen, 31 

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, 26

Nimeäminen

CD-levyjen nimien poistaminen, 20

CD-levyn nimeäminen, 20

Radioaseman nimeäminen, 20

CD-muistiryhmien nimeäminen, 20

CD-levyjen nimiluettelon tarkistaminen, 20

Näytöt 

Näytön sisältö ja sen muuttaminen, 7

Option-asetus

Oikean Option-asetuksen valitseminen 
musiikkijärjestelmälle, 31

PIN-koodi 

PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen, 38

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 39

Onko PIN-koodi unohtunut?, 39

PIN-koodin käyttäminen, 38

Poistaminen

CD-levyjen nimien poistaminen, 20

CD-levyjen tai kappaleiden poistaminen 
CD-muistista, 23

Radioasemien poistaminen, 35 

Soittolistojen poistaminen, 16

Puhdistaminen

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

CD-levyjen käsitteleminen, 32

Radio

Radioasemien poistaminen, 35

Radioasemien siirtäminen, 34

Radioasemien nimeäminen, 20 

Radion kytkeminen päälle, 12

Radioasemien virittäminen, 34

Ryhmät

CD-muistiryhmät, 5
CD-muistiryhmien nimeäminen, 20

Sijoituspaikka

Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan 
valitseminen, 28

Toistosoitto

CD-levyn toistosoitto, 17

Viritys

Radioasemien etsiminen, 34

Radioasemien virittäminen, 34

Radioasemien nimeäminen, 20

Radioasemien siirtäminen, 34

Radioasemien poistaminen, 35

Yhteystiedot

Bang & Olufsenin yhteystiedot, 44

Ääni

Äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänen 
mykistäminen, 36

Stereo-ja mono-toiston välillä 
vaihtaminen, 34

Äänenvoimakkuuden, basson tai diskantin 
säätäminen, 36
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Tiedoksesi…

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme
ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi.
Pyrimme tekemään laitteistamme
mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi
kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia
sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki
tärkeinä pitämäsi asiat, niin myönteiset kuin
kielteisetkin, auttavat meitä kehittämään
tuotteitamme.

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s

Customer Service

dept. 7210

Peter Bangs Vej 15

DK–7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 

Sähköposti: beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Käy Internet-sivuillamme osoitteessa…

www.bang-olufsen.com

3508590   0501          Printed in Denmark by. Bogtrykkergården a-s, Struer

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
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Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23

määräykset.

CD-soittimeen kiinnitetty mustakeltainen tarra

varoittaa siitä, että laite sisältää laserjärjestelmän ja

että se on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi.

Mikäli CD-soittimen käytössä ilmenee vaikeuksia,

ota yhteys Bang & Olufsen -tuotteiden

jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain

ammattitaitoinen huoltohenkilö.

CLASS 1
LASER PRODUCT

VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa

selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle

säteilylle.

Bang & Olufsen ei vastaa kiintolevyn hajoamisesta

aiheutuvasta tietojen menetyksestä.
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www.bang-olufsen.com
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