
BeoSound 9000

Βι�λί� Ανα��ράς





BeoSound 9000 – Τ� µ�υσικ� ψυ αγωγικ� κέντρ�

Τ� BeoSound 9000 είναι ένα

ε&αιρετικ� CD player µε

ενσωµατωµέν� ραδι��ων�.

Τ� BeoSound 9000 σας πρ�σ�έρει

άψ�γη αναπαραγωγή ή �υ και

αλλαγές κ�µµατιών και CD µε

α&ι�σηµείωτη τα ύτητα. Έ&ι CD

αντιµετωπί6�νται ως µια µ�υσική

εν�τητα – �υσιαστικά ένα CD.

Τ� σύστηµα µπ�ρεί να τ�π�θετηθεί

�π�υδήπ�τε θέλετε να έ ετε

µ�υσική – σε συνηθισµένες θέσεις,

�πως σε ένα τραπέ6ι, κρεµασµέν�

στ�ν τ�ί � ή στην ειδικά

σ εδιασµένη, κατακ�ρυ�η �άση. Η

επιλ�γή είναι δική σας.

Τ� BeoSound 9000 αντιπρ�σωπεύει

έναν καιν�ύρι� και �µ�ρ�� τρ�π�

µ�υσικής εµπειρίας.
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Υπάρ �υν δύ� �δηγ�ί στη διάθεση σας,

για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή

Bang & Olufsen.

A �δηγ�ς παρέ ει πληρ���ρίες σ ετικά

µε την καθηµερινή  ρήση. Τ� �ι�λί�

ανα��ράς αναλύει διε&�δικά �λα τα

θέµατα.

Στις στήλες δε&ιά, θα �ρείτε τα

περιε �µενα τ�υ �ι�λί�υ ανα��ράς, ενώ

τα κυρι�τερα κε�άλαια τ�υ �δηγ�ύ

ανα�έρ�νται παρακάτω:

• Υπ�µνηµα  ρήσης τ�υ 

BeoSound 9000, 4

• Eρήση τ�υ CD player, 6

• Eρήση τ�υ ραδι��ών�υ, 9

• Ρύθµιση της έντασης ή �υ, 10

�
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Πριν �εκινήσετε...

6 Πρ��υλά&εις

Εγκατάσταση τ�υ BeoSound 9000

7 Τ�π�θέτηση τ�υ BeoSound 9000

9 Κεντράρισµα τ�υ µη ανισµ�ύ τ�υ

�δηγ�ύ των CD

33 Πρ�γραµµατισµ�ς επιλ�γών

Σύνδεση των καλωδίων

10 Κεραία

10 Η εία

10 Επιπλέ�ν συσκευές

10 Master Link

11 Ψη�ιακή έ&�δ�ς

11 Στ� ρεύµα

#εκίνηµα

12 Ταµπλ�  ειρισµ�ύ απ� κ�ντά

Ρύθµιση της ώρας

13 Eρήση τ�υ ενσωµατωµέν�υ ρ�λ�γι�ύ

Εκκίνηση ή διακ�πή τ�υ 

BeoSound 9000 σε συγκεκριµένη

ώρα

14 Ρύθµιση εν�ς  ρ�ν�διακ�πτη

15 Ρύθµιση εν�ς  ρ�ν�διακ�πτη για µια

ηµερ�µηνία

15 Ρύθµιση εν�ς ε�δ�µαδιαί�υ

 ρ�ν�διακ�πτη

16 Έλεγ �ς ή µηδενισµ�ς  ρ�ν�διακ�πτών

17 Ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση της

λειτ�υργίας  ρ�ν�διακ�πτών

17 Επιλ�γή θέσης για τη λειτ�υργία

 ρ�ν�διακ�πτών

Αναπαραγωγή CD

18 Φ�ρτωση CD

19 Αναπαραγωγή CD

Αναπαραγωγή CD µε διά.�ρ�υς

τρ/π�υς

20 Επιλ�γή µιας ακ�λ�υθίας δίσκων

20 Αναπαραγωγή CD και κ�µµατιών µε

τυ αία σειρά

Αναπαραγωγή αγαπηµένων

κ�µµατιών CD

21 Ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση της

αναπαραγωγής µιας σειράς κ�µµατιών

21 Αναπαραγωγή ή διαγρα�ή µιας σειράς

κ�µµατιών

0ν�µασία των CD σας

22 Aν�µασία εν�ς CD

22 Πρ���λή της λίστας �ν�µάτων CD

Επιλ�γή της θέσης των CD

23 Eειρ�κίνητη ��ρτωση και ρύθµιση εν�ς

CD

23 ∆ιαγρα�ή της επιλ�γής θέσης

Εµ.άνιση πληρ�.�ριών CD

24 Εναλλαγή �θ�νών

Αναπαραγωγή άλλων πηγών

25 Ακρ�αση ε&ωτερικών πηγών
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1ρήση τ�υ ραδι�.ών�υ

26 Πρ�ρύθµιση ραδι��ωνικών σταθµών

26 ∆ιαγρα�ή πρ�ρυθµίσεων

Βελτιστ�π�ίηση τ�υ ή3�υ τ�υ

ραδι�.ών�υ

27 Μικρ�συντ�νισµ�ς εν�ς ραδι��ωνικ�ύ

σταθµ�ύ

27 Μ�ν��ωνική/στερε��ωνική λήψη

0ν�µασία ραδι�.ωνικών σταθµών

28 Aν�µασία ραδι��ωνικών σταθµών

28 ∆ιαγρα�ή εν�ς �ν�µατ�ς

Ακρ/αση των ραδι�.ωνικών

σταθµών σας

29 Ακρ�αση τ�υ ραδι��ών�υ

29 Εναλλαγή �θ�νών

Πρ�σαρµ�γή και απ�θήκευση

ρυθµίσεων ή3�υ

30 Ρυθµίσεις ή �υ

Xρήση τ�υ τηλε3ειριστηρί�υ Beo4

31 Eειρισµ�ς τ�υ τηλε ειριστηρί�υ Beo4

1ρήση τ�υ BeoSound 9000 µε µια

συσκευή 6ίντε�

32 Πλήρως εν�π�ιηµένη διάτα&η

32 Εν�π�ιηµένη διάτα&η AV

33 Πρ�γραµµατισµ�ς επιλ�γών

Φρ�ντίδα τ�υ BeoSound 9000

34 Καθαρισµ�ς τ�υ BeoSound 9000

35 Eειρισµ�ς των CD σας

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN 

36 Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς κωδικ�ύ

PIN

36 Αλλαγή ή διαγρα�ή εν�ς κωδικ�ύ PIN

37 Eρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN

37 Zε άσετε τ�ν κωδικ� PIN;

Υπ/µνηµα 3ρήσης τ�υ παρ/ντ�ς 0δηγ�ύ
Eρησιµ�π�ιήστε τ� παρ�ν υπ�µνηµα για

να αναγνωρίσετε ένα πλήκτρ�, µια πηγή ή

µια ένδει&η κατάστασης σε µια σειρά

�δηγιών.

Πλήκτρα τ�υ

ταµπλ�  ειρισµ�ύ

τ�υ BeoSound 9000

ή τ�υ

τηλε ειριστηρί�υ

Beo4

Ενδεί&εις στ�

BeoSound 9000

Ενδεί&εις στ�

τηλε ειριστήρι�

Beo4

RADIO
CD

PLAY

CD

EDIT ?

CD

RANDOM
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Είναι καλ� να τηρήσετε την

ακ�λ�υθη διαδικασία κατά την

εγκατάσταση τ�υ BeoSound 9000:

– Τ�π�θετήστε τ� 

BeoSound 9000 στη θέση

�π�υ θέλετε να τ�

 ρησιµ�π�ιείτε.

– Εάν θέλετε να στηρί&ετε τ�

BeoSound 9000 σε ένα

επίτ�ι � ε&άρτηµα στερέωσης

ή σε µια �άση δαπέδ�υ, τ�τε

συναρµ�λ�γήστε τη �άση

σύµ�ωνα µε τις �δηγίες π�υ

τη συν�δεύ�υν.

– Εγκαταστήστε τα η εία σας (ή

εάν τ� BeoSound 9000

πρ�κειται να  ρησιµ�π�ιηθεί

µε ένα �πτικ�ακ�υστικ�

σύστηµα Bang & Olufsen,

πρ�ετ�ιµάστε τ�) σύµ�ωνα µε

τις διαδικασίες π�υ

περιγρά��νται στις �δηγίες

π�υ τα συν�δεύ�υν.

– Συνδέστε �λα τα καλώδια στις

υπ�δ� ές στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound 9000 – µην τ�

συνδέετε ακ�µη στ� ρεύµα!

– ∆ιατά&τε τα καλώδια στα

αυλάκια τ�υ καλύµµατ�ς

καλωδίων και πρ�σαρτήστε τ�

κάλυµµα στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound.

– Συνδέστε τ� BeoSound 9000

στ� ρεύµα.

Πριν &εκινήσετε...

Πρ�.υλά�εις

� Βε�αιωθείτε �τι τ� BeoSound 9000 είναι

εγκατεστηµέν�, τ�π�θετηµέν� και

συνδεδεµέν� σύµ�ωνα µε τις �δηγίες αυτ�ύ

τ�υ �δηγ�ύ.

� Τ� BeoSound 9000 έ ει σ εδιαστεί για

εσωτερική  ρήση, σε &ηρά �ικιακά

περι�άλλ�ντα µ�ν� και σε ένα πεδί�

θερµ�κρασίας 10–40° C.

� Μην τ�π�θετείτε τ� BeoSound 9000 σε

άµεσ� ηλιακ� �ως ή σε τε νητ� �ως (π. .

έναν πρ���λέα) ή κ�ντά σε αντικείµενα π�υ

παράγ�υν ηλεκτρικ� θ�ρυ�� (π. . ντίµερ),

δι�τι ελαττώνεται η ευαισθησία τ�υ δέκτη

τ�υ τηλε ειριστηρί�υ.

� Τ�π�θετήστε τ� BeoSound 9000 ώστε να

µην εµπ�δί6εται � αερισµ�ς τ�υ και α�ήνετε

αρκετ�  ώρ� επάνω ή εµπρ�ς απ� τ�

BeoSound 9000 για τ� άν�ιγµα της γυάλινης

π�ρτας και τη διευκ�λυνση τ�υ  ειρισµ�ύ

απ� κ�ντά.

� Εάν πρ�κειται να στηρί&ετε τ� 

BeoSound 9000 στ�ν τ�ί �,  ρησιµ�π�ιείτε

πάντα τ� σωστ� µέγεθ�ς και τύπ� �ιδών και

�ύπα π�υ θα δέ �νται τ� �άρ�ς τ�υ

BeoSound 9000 (ανάλ�γα τ� υλικ� και την

κατασκευή τ�υ τ�ί �υ). Εάν δεν είστε

σίγ�υρ�ι, συµ��υλευθείτε τ� κατάστηµα της 

Bang & Olufsen.

� Aι δια ωριστικ�ί τ�ί �ι ελα�ρ�ύ τύπ�υ

κατασκευά6�νται συνήθως απ� γυψ�σανίδες

π�υ στηρί6�νται σε �ρθ�στάτες. Η

γυψ�σανίδα δεν είναι ικαν�π�ιητικ� υλικ�

για τη στήρι&η τ�υ BeoSound 9000!  

� Εάν θέλετε να στηρί&ετε τ� 

BeoSound 9000 σε τ�ί � απ� γυψ�σανίδα,

 ρησιµ�π�ιώντας ένα απ� τα ε&αρτήµατα

στερέωσης, είναι καλύτερα τ�υλά ιστ�ν µια

απ� τις �ίδες στήρι&ης να είναι µ�νωµένη

και να �ιδώνεται σταθερά σε έναν

�ρθ�στάτη.

� Εάν θέλετε να στηρί&ετε τ� 

BeoSound 9000 στ�ν τ�ί �, είναι καλύτερα

να κρύψετε τα καλώδια  ρησιµ�π�ιώντας τα

πρ�αιρετικά καλύµµατα καλωδίων, �πως

�αίνεται στην απέναντι σελίδα.

� gταν �γά6ετε τ� BeoSound 9000 απ� τ�

κ�υτί τ�υ, για να απ��ύγετε τις δα τυλιές

στην επι�άνειά τ�υ, είναι καλύτερα να

 ρησιµ�π�ιήσετε τα δύ� πρ�στατευτικά απ�

α�ρώδες υλικ� π�υ καλύπτ�υν τα άκρα τ�υ

BeoSound 9000.
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Εικ. 1: Τ� BeoSound 9000 τ�π�θετηµέν� σε

κατακ�ρυ�η θέση. gταν τ� BeoSound 9000

τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν τρ�π�, �

µη ανισµ�ς των CD πρέπει να κεντραριστεί

για κατακ�ρυ�η τ�π�θέτηση. Η �άση

παρέ εται µε δύ� δια��ρετικά σετ π�διών:

– καρ�ιά για  ρήση σε δάπεδ� µε µ�κέτα ή 

 αλί

– λαστι ένια π�δια για  ρήση σε δάπεδ� 

 ωρίς µ�κέτα ή  αλί.

Μη σηκώνετε ή µετακινείτε τη �άση ενώ τ�

BeoSound 9000 είναι τ�π�θετηµέν� σε αυτή.

Εικ. 2: Τ� BeoSound 9000 �ρι6�ντια, ψηλά και

επίπεδα στηριγµέν� στ�ν τ�ί �. gταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν

τρ�π�, � µη ανισµ�ς των CD πρέπει να

κεντραριστεί για �ρι6�ντια τ�π�θέτηση.

Εικ. 3: Τ� BeoSound 9000 κατακ�ρυ�α και

επίπεδα στηριγµέν� στ�ν τ�ί �. gταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν

τρ�π�, � µη ανισµ�ς των CD πρέπει να

κεντραριστεί για κατακ�ρυ�η τ�π�θέτηση.

Εγκατάσταση τ�υ BeoSound 9000

gπως εικ�νί6εται στην παρ�ύσα

εν�τητα, τ� BeoSound 9000 έ ει

σ εδιαστεί ώστε να τ�π�θετείται

µε διά��ρ�υς τρ�π�υς. Μπ�ρεί

να τ�π�θετηθεί σε µια ειδική

�άση, σε ένα ρά�ι ή ένα τραπέ6ι

µε διά��ρες θέσεις ή να

στηρι θεί στ�ν τ�ί �

( ρησιµ�π�ιώντας ένα απ� τα

πρ�αιρετικά επίτ�ι α

ε&αρτήµατα στερέωσης).

Η εν�τητα αυτή περιγρά�ει τ�ν

τρ�π� κεντραρίσµατ�ς τ�υ

µη ανισµ�ύ των CD για τις

διά��ρες τ�π�θετήσεις π�υ

ανα�έρ�νται – είναι π�λύ

σηµαντικ� για τη σωστή

λειτ�υργία τ�υ CD player!

Η εν�τητα '2εκίνηµα' περιγρά�ει

τ�ν τρ�π� περιστρ��ής τ�υ

ταµπλ�  ειρισµ�ύ απ� κ�ντά (και

της �θ�νης) ώστε να δια�ά6εται

απ� τη γωνία π�υ θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανάλ�γα την τ�π�θέτηση τ�υ

BeoSound 9000, � �ρα ί�νας τ�π�θετείται

σε διά��ρες θέσεις. Εάν επιλέ&τε την

κατακ�ρυ�η τ�π�θέτηση τ�υ 

BeoSound 9000, � �ρα ί�νας µετακινείται

στ� επάνω άκρ� τ�υ BeoSound 9000. Εάν

επιλέ&ετε την �ρι6�ντια τ�π�θέτηση τ�υ

BeoSound 9000, � �ρα ί�νας µετακινείται

δίπλα στ� ταµπλ�  ειρισµ�ύ.
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Εικ. 4: Τ� BeoSound 9000 τ�π�θετηµέν�

επάνω σε επίπεδη επι�άνεια, π. . σε ένα

τραπέ6ι ή ένα ρά�ι. gταν τ� BeoSound 9000

τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν τρ�π�, �

µη ανισµ�ς των CD πρέπει να κεντραριστεί

για επίπεδη τ�π�θέτηση (εργ�στασιακή

ρύθµιση).

Εικ. 5: Τ� BeoSound 9000 τ�π�θετηµέν�

κεκλιµένα σε επίπεδη επι�άνεια, π. . σε ένα

τραπέ6ι ή ένα ρά�ι. gταν τ� BeoSound 9000

τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν τρ�π�, �

µη ανισµ�ς των CD πρέπει να κεντραριστεί

�πως για την επίπεδη τ�π�θέτηση

(εργ�στασιακή ρύθµιση).

Εικ. 6: Τ� BeoSound 9000 τ�π�θετηµέν� σε

σ εδ�ν �ρθια θέση επάνω σε επίπεδη

επι�άνεια, π. . σε ένα τραπέ6ι ή ένα ρά�ι.

gταν τ� BeoSound 9000 τ�π�θετείται µε

αυτ�ν τ�ν τρ�π�, � µη ανισµ�ς των CD

πρέπει να κεντραριστεί για �ρι6�ντια

τ�π�θέτηση.

Εικ. 7: Τ� BeoSound 9000 στηριγµέν�  αµηλά

στ�ν τ�ί � σε σ εδ�ν �ρθια θέση. gταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται µε αυτ�ν τ�ν

τρ�π�, � µη ανισµ�ς των CD πρέπει να

κεντραριστεί για �ρι6�ντια τ�π�θέτηση.
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Κεντράρισµα τ�υ µη3ανισµ�ύ τ�υ

�δηγ�ύ CD

A µη ανισµ�ς των CD αναρτάται σε

ελατήρια, ώστε τ� BeoSound 9000 να είναι

'ασ�αλές για πάρτι'. Κεντράρ�ντας τ�

µη ανισµ� των CD, ρυθµί6ετε την ένταση της

ανάρτησης ελατηρίων, ώστε να είναι

δυνατές δια��ρετικές τ�π�θετήσεις.

Είναι π�λύ σηµαντική για τη λειτ�υργία τ�υ

CD player η σωστή ρύθµιση της ανάρτησης

ελατηρίων!

Η ανάρτηση ελατηρίων στις δύ� �πές

ρύθµισης µπ�ρεί να ρυθµιστεί σε µια απ�

τέσσερις δια��ρετικές θέσεις:

a) Eρησιµ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθµιση �ταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται στ� ε&άρτηµα

στερέωσης �πως στις Εικ. 6 και 7.

b) Eρησιµ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθµιση �ταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται είτε στη �άση

τ�υ ή στηρί6εται κατακ�ρυ�α στ�ν τ�ί �,

�πως στις Εικ. 1 και 3.

c) Eρησιµ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθµιση �ταν τ�

BeoSound 9000 στηρί6εται �ρι6�ντια στ�ν

τ�ί �, �πως στην Εικ. 2.

d) Eρησιµ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθµιση �ταν τ�

BeoSound 9000 τ�π�θετείται είτε επίπεδα

επάνω σε ένα τραπέ6ι ή στ� ε&άρτηµα

στερέωσης �πως στις Εικ. 4 και 5. Αυτή είναι

και η εργ�στασιακή ρύθµιση.

d c

a

b

Κεντράρισµα της ανάρτησης ελατηρίων
Μα6ί µε τη �άση και τα ε&αρτήµατα

στερέωσης, θα �ρείτε ένα µικρ� πλαστικ�

εργαλεί�, τ� �π�ί� πρέπει να

 ρησιµ�π�ιήσετε για τ� σκ�π� αυτ�:

> Εντ�πίστε τις δύ� �πές ρύθµισης στ� κάτω

µέρ�υς τ�υ BeoSound 9000.

> Βγάλτε τις δύ� µικρές πλαστικές τάπες

( ρησιµ�π�ιώντας τ� άκρ� σ ήµατ�ς

σµίλης τ�υ εργαλεί�υ).

> Εισαγάγετε τ� άλλ� άκρ� τ�υ εργαλεί�υ

(τ� άκρ� σ ήµατ�ς �έλ�υς) και γυρίστε τ�

εργαλεί� ώστε τ� �έλ�ς σε κάθε �πή να

δεί νει στη σωστή κατεύθυνση.

> gταν τελειώσετε, τ�π�θετήστε και πάλι τις

δύ� πλαστικές τάπες.

gταν τελειώσετε, σε �λες τις θέσεις εκτ�ς

της επίπεδης και σ εδ�ν επίπεδης, και τα

δύ� �έλη των �πών πρέπει να δεί ν�υν πρ�ς

τα επάνω. Στην επίπεδη θέση (εργ�στασιακή

ρύθµιση) πρέπει να δεί ν�υν πρ�ς τ� κέντρ�

τ�υ BeoSound 9000.
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Μπ�ρείτε να  ρησιµ�π�ιείτε τ�

BeoSound 9000 είτε σε

µεµ�νωµένη εγκατάσταση ή

συνδεδεµέν� µε ένα σύστηµα

�ίντε� της Bang & Olufsen µέσω

εν�ς καλωδί�υ Master Link. Η

υπ�δ� ή Master Link στ� πίσω

µέρ�ς τ�υ BeoSound 9000

µπ�ρεί επίσης να  ρησιµ�π�ιηθεί

για τη διαν�µή τ�υ ή �υ σε

�π�ι�δήπ�τε δωµάτι� θέλετε.

Για τ�ν εντ�πισµ� των

υπ�δ� ών,  ρησιµ�π�ιείτε τ�

διάγραµµα και την ετικέτα των

υπ�δ� ών.

Μη συνδέετε τ� BeoSound 9000

στ� ρεύµα µέ ρι να

�λ�κληρώσετε τη σύνδεση των

καλωδίων.

Σύνδεση των καλωδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σ ετικά µε εγκαταστάσεις δια��ρετικές

απ� τη µεµ�νωµένη, ανατρέ&τε στην

εν�τητα 'Bρήση τ�υ BeoSound 9000 µε µια

συσκευή �ίντε�'.

Κεραία
AM

Σύνδεση
Master Link

ΗMεία

Επιπλέ�ν
συσκευές

Κεραία
FM

Ψη�ιακή έP�δ�ς

Σύνδεση κεραιών

Για να έ ετε �έλτιστη λήψη των

ραδι��ωνικών σταθµών, είναι απαραίτητη η

 ρήση τ�υ σωστ�ύ τύπ�υ κεραίας (FM και/ή

AM) ή καλωδιακής σύνδεσης.

Συµ��υλευθείτε τ� κατάστηµα της 

Bang & Olufsen.

> Συνδέστε τ� σήµα FM στην υπ�δ� ή FM

και τ� σήµα AM, εάν υπάρ ει, στην

υπ�δ� ή AM.

> gταν  ρησιµ�π�ιείτε εσωτερικές κεραίες

(είτε ένα δίπ�λ� FM ή µια κεραία �ρ� �υ

AM), συντ�νίστε στ� ραδι��ωνικ� σταθµ�

π�υ θέλετε και στη συνέ εια περιστρέψτε

�ρι6�ντια την κεραία µέ ρι να λά�ετε τ�

�έλτιστ� σήµα.

Η3εία 

Μπ�ρείτε να συνδέσετε σε σειρά τα η εία,

�πως ανα�έρεται στις �δηγίες  ρήσης των

η είων σας ή να συνδέσετε ένα η εί� σε

κάθε µια απ� τις δύ� υπ�δ� ές.

> Συνδέστε τα ενεργά η εία της 

Bang & Olufsen στις υπ�δ� ές µε την

ένδει&η PL.

Μην παραλείψετε να ρυθµίσετε τ� διακ�πτη

L • R • LINE στα ενεργά ηMεία σας, στη θέση

L και R (αριστερ� και δεPι� κανάλι),

αντίστ�ιMα.

Επιπλέ�ν συσκευές 

Η υπ�δ� ή AUX σας δίνει τη δυνατ�τητα να

συνδέετε π. . ένα κασετ��ων� ή ένα πικάπ

(µε ενσωµατωµέν� πρ�ενισ υτή). Ωστ�σ�,

ε��σ�ν η υπ�δ� ή αυτή δεν µετα�έρει

σήµατα Data Link, δεν θα έ ετε δυνατ�τητα

τηλε ειρισµ�ύ των συνδεδεµένων

συσκευών. Απλά επιλέ&τε A.AUX και στη

συνέ εια κάντε απ� κ�ντά  ειρισµ� των

επιπλέ�ν συσκευών.

> Συνδέστε τις επιπλέ�ν συσκευές στην

υπ�δ� ή µε την ένδει&η AUX.

Σύνδεση Master Link 

Μπ�ρείτε να συνδέσετε ένα σύστηµα �ίντε� ή

ένα σύστηµα BeoLink στην υπ�δ� ή 

Master Link, ώστε να δηµι�υργήσετε ένα

�λ�κληρωµέν� �πτικ�ακ�υστικ� σύστηµα.Τ�

�πτικ�ακ�υστικ� σύστηµα µπ�ρεί να �ρίσκεται

σε ένα δωµάτι� ή να διαιρείται σε δύ� δωµάτια.

Η σύνδεση Master Link µπ�ρεί επίσης να

 ρησιµ�π�ιείται για τη διαν�µή τ�υ ή �υ σε

άλλα δωµάτια τ�υ σπιτι�ύ, σε ένα σύστηµα

BeoLink. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς.

> Eρησιµ�π�ιώντας ένα καλώδι� Master Link,

συνδέστε ένα άκρ� στην υπ�δ� ή µε την

ένδει&η ML (Master Link) στ� 

BeoSound 9000 και τ� άλλ� άκρ� στην

αντίστ�ι η υπ�δ� ή της τηλε�ρασης.
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Για λ�γ�υς ασ�αλείας, στερεώστε τ�

καλώδι� τρ���δ�σίας �πως απεικ�νίZεται,

πριν �γει απ� τις υπ�δ�Mές.

Ψη.ιακή έ��δ�ς 

Η υπ�δ� ή µε την ένδει&η DIG. OUT

µετα�έρει τα ψη�ιακά σήµατα απ� τ� CD

player και πρ��ρί6εται για τη σύνδεση

ψη�ιακών συσκευών (µ�ν� έ&�δ�ς).

Σύνδεση ρεύµατ�ς 

Συνδέστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας στην

υπ�δ� ή µε την ένδει&η ~. gταν έ ετε

�λ�κληρώσει �λες τις συνδέσεις,

τ�π�θετήστε και πάλι τ� κάλυµµα των

υπ�δ� ών.

Α�αιρέστε τ� κάλυµµα στ� κάτω µέρ�ς τ�υ

BeoSound 9000 για να απ�κτήσετε

πρ�σ�αση στις υπ�δ� ές. Στις υπ�δ� ές

συµπεριλαµ�άνεται και η υπ�δ� ή τ�υ

καλωδί�υ τρ���δ�σίας.

Τ� κάλυµµα έ ει δύ� διάτρητα τµήµατα, τα

�π�ία µπ�ρείτε να α�αιρέσετε και να

δηµι�υργήσετε άν�ιγµα για να περάσ�υν τα

καλώδια. Επιλέ&τε τ� άν�ιγµα π�υ

ε&υπηρετεί τη διάτα&ή σας.

Εάν έ ετε τ�π�θετήσει τ� BeoSound 9000

στη �άση, (ανατρέ&τε στην εν�τητα

'Εγκατάσταση τ�υ BeoSound 9000'), πρέπει

να  ρησιµ�π�ιηθεί κάπ�ι� άλλ� κάλυµµα. Τ�

κάλυµµα αυτ� παρέ εται µε τη �άση. Τέλ�ς,

συνδέστε τ� BeoSound 9000 (και τις άλλες

συσκευές τ�υ συστήµατ�ς σας) στ� ρεύµα.
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gταν �λ�κληρώσετε τη

διαδικασία εγκατάστασης, τ�

BeoSound 9000 είναι έτ�ιµ� για

 ρήση.

Έ ετε τ� BeoSound 9000 σε

κατάσταση αναµ�νής για να

διευκ�λύνετε την πρ�σ�αση και

να ε&ασ�αλί6ετε �τι �ι ρυθµίσεις

ρ�λ�γι�ύ και  ρ�ν�διακ�πτη θα

είναι πάντα διαθέσιµες.

Zεκίνηµα

Ταµπλ/ 3ειρισµ�ύ απ/ κ�ντά

Για να διευκ�λύνετε την ανάγνωση σε �λες

τις τ�π�θετήσεις, υπάρ ει δυνατ�τητα

περιστρ��ής τ�υ ταµπλ�  ειρισµ�ύ (και

�υσικά της �θ�νης):

> Απενεργ�π�ιήστε τη συσκευή.

> Αν�ί&τε τ� καπάκι για να απ�κτήσετε

πρ�σ�αση στ� ταµπλ�  ειρισµ�ύ.

> Ανασηκώστε τ� ταµπλ�  ειρισµ�ύ

εισάγ�ντας τ� δά τυλ� σας στ� σηµεί�

π�υ υπ�δεικνύεται, �γάλτε τ� έ&ω,

στρέψτε τ� και τ�π�θετήστε τ� και πάλι

στη θέση τ�υ (πρώτα �ι επα�ές).

gταν ενεργ�π�ιείτε τ� BeoSound 9000, στην

�θ�νη εµ�ανί6εται µια µικρή κ�κκινη

ενδεικτική λυ νία, η �π�ία υπ�δηλώνει �τι τ�

σύστηµα είναι σε κατάσταση αναµ�νής και

έτ�ιµ� για  ρήση.

> Πιέστε τ� πλήκτρ� ��ρτωσης για να

αν�ί&ει η γυάλινη π�ρτα.

> Α�αιρέστε τη  αρτ�νένια λωρίδα πίσω απ�

τ� �ρα ί�να CD και τ� α�ρώδες υλικ�

συσκευασίας (τα αντικείµενα αυτά

πρ��ρί6�νται για την πρ�στασία τ�υ

�δηγ�ύ CD και της γυάλινης π�ρτας κατά

τη µετα��ρά).

1 2

Μπ�ρείτε να στρέψετε τ� καπάκι τ�υ

�ραMί�να CD (µε την �ν�µασία

Bang & Olufsen), για να εPασ�αλίσετε �τι

τ� �ν�µα θα εµ�ανίZεται πάντα �ριZ�ντια

(και �Mι ανάπ�δα).

Ανασηκώστε απ�
αυτ� τ� σηµεί�
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Τ� BeoSound 9000 διαθέτει

ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι µε ώρα,

ηµερ�µηνία και έτ�ς.

Εάν θέλετε να  ρησιµ�π�ιήσετε

τη λειτ�υργία  ρ�ν�διακ�πτη

π�υ περιγρά�εται στις

ακ�λ�υθες σελίδες, πρέπει

πρώτα να ρυθµίσετε σωστά τ�

ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι τ�υ

BeoSound 9000.

Μπ�ρείτε να ελέγ&ετε τ� ρ�λ�ι

της �θ�νης, για να �ε�αιωθείτε

�τι είναι σωστά ρυθµισµέν�. Εάν

δεν είναι, µπ�ρείτε στην π�ρεία

να τ� ρυθµίσετε. Μπ�ρείτε

επίσης να ρυθµίσετε τ�

BeoSound 9000 ώστε να

εµ�ανί6ει συνε ώς τ� ρ�λ�ι,

ακ�µη και αν τ� σύστηµα είναι

σε κατάσταση αναµ�νής.

Ρύθµιση της ώρας

1ρήση τ�υ ενσωµατωµέν�υ

ρ�λ�γι�ύ

Για να εµ�ανί6ει τ� BeoSound 9000 τη σωστή

ώρα και για να έ ετε δυνατ�τητα  ρήσης

των δια��ρων λειτ�υργιών  ρ�ν�διακ�πτη,

πρέπει πρώτα να ρυθµίσετε τ�

ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι.

Για µ�νιµη εµ�άνιση της ώρας...

Εάν κάνετε κάπ�ι� λάθ�ς ή αλλάPετε γνώµη

κατά τη ρύθµιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ, απλά πιέστε

CHECK – και Pεκινήστε απ� την αρMή.

Πιέστε για εµ�άνιση

τ�υ ρ�λ�γι�ύ

Πιέστε για ρύθµιση της

ώρας, της ηµερ�µηνίας

ή τ�υ έτ�υς

Πιέστε για απ�δ� ή των

αλλαγών και εµ�άνιση

της επ�µενης �θ�νης –

επαναλά�ετε αυτή τη

διαδικασία ρύθµισης για

την ηµερ�µηνία και τ�

έτ�ς

gταν ρυθµίσετε ή

αλλά&ετε τ� έτ�ς, η

�θ�νη εµ�ανί6ει

CLOCK OK?

Πιέστε για απ�θήκευση

της νέας ρύθµισης

Πιέστε για εµ�άνιση

της ώρας

Πιέστε για εµ�άνιση

της ηµερ�µηνίας και

τ�υ έτ�υς

Πιέστε ενώ

εµ�ανί6�νται η

ηµερ�µηνία και τ�

έτ�ς, για να αλλά&ετε

την �θ�νη σε εµ�άνιση

ώρας και της ένδει&ης

ON π. . 14:40 ON

Πιέστε και πάλι για να

ακυρώσετε τη µ�νιµη

εµ�άνιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ

π. . 14:41 OFF

CLOCK

�

�

OK

CLOCK OK?

OK

CLOCK

CLOCK

CLOCK

14:40 ON

CLOCK

14:41 OFF

Κατά τη ρύθµιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ, η �θ�νη

εµ�ανίZει την ώρα, την ηµερ�µηνία και τ�

έτ�ς π�υ ρυθµίσατε. Η µ�ρ�ή της ώρας

είναι 24ωρη και εµ�ανίZει...

…

JAN για τ�ν Ιαν�υάρι�

FEB για τ� Φε�ρ�υάρι�

MAR για τ� Μάρτι�

APR για τ�ν Απρίλι�

MAY για τ� Μάι�

JUN για τ�ν Ι�ύνι�

JUL για τ�ν Ι�ύλι�

AUG για τ�ν Αύγ�υστ�

SEP για τ� Σεπτέµ�ρι�

OCT για τ�ν Aκτώ�ρι�

NOV για τ� Ν�έµ�ρι�

DEC για τ� ∆εκέµ�ρι�

Η εµ�άνιση της ώρας διακ�πτεται απ�

µηνύµατα λειτ�υργιών ή Mειρισµών, αλλά

κατ�πιν επανέρMεται.
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Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ�

BeoSound 9000 ώστε να &εκινά ή

να διακ�πτει την αναπαραγωγή

σε συγκεκριµένες ώρες µέσα

στην ηµέρα ή την ε�δ�µάδα.

Τ� BeoSound 9000 µπ�ρεί να

απ�θηκεύσει µέ ρι 15 τέτ�ιες

ρυθµίσεις  ρ�ν�διακ�πτη, τις

�π�ίες µπ�ρείτε να

 ρησιµ�π�ιήσετε π. . για να

&υπνάτε τ� πρωί µε τ�

αγαπηµέν� σας CD ή

ραδι��ωνικ� σταθµ�.

Εάν, για παράδειγµα, θέλετε τ�

BeoSound 9000 να διακ�ψει την

αναπαραγωγή µια συγκεκριµένη

ώρα τ� �ράδυ, απλά ρυθµίστε

ένα  ρ�ν�διακ�πτη µε πηγή την

κατάσταση STANDBY

(αναµ�νής).

gταν ρυθµί6ετε ένα

 ρ�ν�διακ�πτη για ∆ευτέρα,

Τρίτη και Πέµπτη, �

 ρ�ν�διακ�πτης ενεργ�π�ιείται

αυτές τις ηµέρες, κάθε

ε�δ�µάδα.

Εάν  ρησιµ�π�ιείτε τ�

BeoSound 9000 σε πλήρως

εν�π�ιηµένη διάτα&η 

Bang & Olufsen (ανατρέ&τε στην

εν�τητα 'Bρήση τ�υ 

BeoSound 9000 µε µια συσκευή

�ίντε�'), πρέπει να

ενεργ�π�ιήσετε (ON)  ή

απενεργ�π�ιήσετε (OFF) τη

λειτ�υργία  ρ�ν�διακ�πτη µέσω

της τηλε�ρασης. Η �θ�νη τ�υ

BeoSound 9000 εµ�ανί6ει τ�

µήνυµα TV OPERATED.

Εκκίνηση ή διακ�πή σε συγκεκριµένη ώρα

Ρύθµιση εν/ς 3ρ�ν�διακ/πτη

Για τη ρύθµιση αναµ�νής εν�ς

 ρ�ν�διακ�πτη, τα µ�να στ�ι εία π�υ

 ρειά6εται τ� BeoSound 9000 είναι η ώρα

π�υ θέλετε να σταµατά η αναπαραγωγή και η

συ ν�τητα αυτής της ενέργειας. Μ�λις

επιλέ&ετε ένα  ρ�ν�διακ�πτη αναµ�νής, η

�θ�νη σας πρ�τρέπει να επιλέ&ετε την ώρα

λή&ης τ�υ  ρ�ν�διακ�πτη.

Επαναλά�ετε τη διαδικασία µε τα πλήκτρα 

� � και OK για να πρ�γραµµατίσετε την

ακρι�ή ώρα λή&ης εν�ς  ρ�ν�διακ�πτη.

Εάν αλλάPετε γνώµη κατά τη ρύθµιση εν�ς

Mρ�ν�διακ�πτη, απλά πιέστε ένα πλήκτρ�

πηγής, CD ή ραδι��ων�, για να �γείτε απ�

τη λειτ�υργία πρ�γραµµατισµ�ύ των

Mρ�ν�διακ�πτών. Κατά τη ρύθµιση εν�ς

Mρ�ν�διακ�πτη, η πίεση τ�υ πλήκτρ�υ

CHECK σας επανα�έρει στ� πρ�ηγ�ύµεν�

�ήµα της διαδικασίας.

Πιέστε για έναρ&η

πρ�γραµµατισµ�ύ των

ρυθµίσεων

Πιέστε για επιλ�γή

µιας πηγής για τ�

 ρ�ν�διακ�πτη σας ή

επιλ�γή µετά�ασης σε

αναµ�νή τ�υ

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε για απ�δ� ή

της πηγής

Κατ�πιν,

πρ�γραµµατίσετε τις

ώρες έναρPης και

λήPης τ�υ

Mρ�ν�διακ�πτη...

Πιέστε επανειληµµένα

µέ ρι να �ρείτε την

ακρι�ή ώρα έναρ&ης

αναπαραγωγής µε

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε για απ�δ� ή

της ώρας έναρ&ης τ�υ

 ρ�ν�διακ�πτη

TIMER

�

�

OK

�

�

OK

cταν πρ�γραµµατίZετε ένα Mρ�ν�διακ�πτη

για τις διαθέσιµες πηγές, πρέπει να

επιλέPετε τ� σταθµ�/κανάλι, για τ� �π�ί�

θέλετε να πρ�γραµµατίσετε αναπαραγωγή

µε Mρ�ν�διακ�πτη. cταν επιλέγετε σταθµ�

για τ� RADIO, εµ�ανίZεται � σταθµ�ς π�υ

ακ�ύγατε τελευταία ��ρά. Για τα TV και SAT,

ως πρώτη επιλ�γή εµ�ανίZεται τ� κανάλι 1.

Απ� τις διαθέσιµες εκπεµπ�µενες πηγές π.M.

TV και RADIO, µπ�ρείτε να επιλέPετε µ�ν�

σταθµ�ύς/κανάλια π�υ έMετε ήδη

απ�θηκεύσει.

Xρήση τ�υ τηλεMειριστηρί�υ Beo4...

> Πιέστε τ� κ�κκιν� πλήκτρ� για

περισσ�τερ� απ� 1,5 δευτερ�λεπτ�, µέ ρι

η �θ�νη να εµ�ανίσει την ένδει&η TIMER?

> Πιέστε GO για συνέ εια. Eρησιµ�π�ιήστε

τ� πλήκτρ� GO, τα πλήκτρα � και � και τα

αριθµητικά πλήκτρα 0 – 9 κατά τη διάρκεια

της διαδικασίας ρύθµισης  ρ�ν�διακ�πτών

για να �λέπετε τις διά��ρες επιλ�γές και

να επιλέγετε µετα&ύ αυτών.
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Ρύθµιση εν/ς 3ρ�ν�διακ/πτη για

µια ηµερ�µηνία

Εάν θέλετε να πρ�γραµµατίσετε ένα

 ρ�ν�διακ�πτη για µια συγκεκριµένη

ηµερ�µηνία, πρέπει να επιλέ&ετε 'Single

date' απ� τ� µεν�ύ Eρ�ν�διακ�πτη.

Εάν επιλέPτε SINGLE DATE, η ένδειPη DATE

και η σηµερινή ηµερ�µηνία στην �θ�νη σας

πρ�τρέπ�υν να επιλέPετε µια ηµερ�µηνία

εντ�ς τ�υ επ�µεν�υ έτ�υς.

Επιλέ&τε απ� τ� µεν�ύ

single date, και στην

�θ�νη εµ�ανί6εται τ�

µήνυµα SINGLE DATE?

Πιέστε για εµ�άνιση

της ηµερ�µηνίας π�υ

θέλετε να

πρ�γραµµατίσετε για

ένα  ρ�ν�διακ�πτη

Η �θ�νη εµ�ανί6ει την

ηµερ�µηνία

Πιέστε για απ�δ� ή

της επιλ�γής

Πιέστε για απ�θήκευση

τ�υ πρ�γραµµατισµ�ύ

τ�υ  ρ�ν�διακ�πτη και

επιστρ��ή στη

λειτ�υργία της

καν�νικής πηγής

Η �θ�νη δεί νει �τι �ι

ρυθµίσεις

απ�θηκεύτηκαν

�

�

SINGLE DATE?

�

�

DATE 15 NOV?

�

�

OK

TIMER STORED

Ρύθµιση εν/ς ε6δ�µαδιαί�υ

3ρ�ν�διακ/πτη

gταν θέλετε να πρ�γραµµατίσετε έναν

ε�δ�µαδιαί�  ρ�ν�διακ�πτη ως

 ρ�ν�διακ�πτη αναπαραγωγής ή

 ρ�ν�διακ�πτη αναµ�νής, πρέπει να

επιλέ&ετε 'Days' στ� µεν�ύ Eρ�ν�διακ�πτη.

Εάν επιλέ&ετε DAYS, η �θ�νη σας πρ�τρέπει

να συµπληρώσετε τις ηµέρες της ε�δ�µάδας

στις �π�ίες θέλετε τ� σύστηµα να εκτελέσει

τ�  ρ�ν�διακ�πτη:

Η �θ�νη ε�δ�µαδιαί�υ πρ�γραµµατισµ�ύ

συµπεριλαµ�άνει τα πρώτα γράµµατα των

ηµερών π�υ απ�δεMτήκατε (M, T, W, T, F, S, S)

και υπ�γραµµίσεις (_) για τις ηµέρες π�υ δεν

επιλέPατε.

Επιλέ&τε Days απ� τ�

µεν�ύ, και στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

DAYS?

Πιέστε για εµ�άνιση

µιας �θ�νης στην

�π�ία µπ�ρείτε να

συµπληρώσετε τις

ηµέρες για τις �π�ίες

θέλετε να

πρ�γραµµατίσετε τ�

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε για να

συµπεριλά�ετε µια

ηµέρα της ε�δ�µάδας

Πιέστε για να

ε&αιρέσετε µια ηµέρα

της ε�δ�µάδας

gταν �λ�κληρώσετε

την ε�δ�µάδα, η �θ�νη

σας πρ�τρέπει να

απ�θηκεύσετε την

κατα ώριση τ�υ

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε για απ�θήκευση

της κατα ώρισης τ�υ

 ρ�ν�διακ�πτη

Η �θ�νη δεί νει �τι �ι

ρυθµίσεις

απ�θηκεύτηκαν

�

�

DAYS?

OK

�

FRI? M_WT

�

OK? M_WTF_S

OK

TIMER STORED

cταν ρυθµίZετε τ� BeoSound 9000 να

εκτελέσει ένα Mρ�ν�διακ�πτη σε επ�µενες,

επιλεγµένες ηµέρες της ε�δ�µάδας, αυτές

�ι ηµέρες εµ�ανίZ�νται ως συντ�µ�γρα�ίες:

MON για τη ∆ευτέρα

TUE για την Τρίτη

WED για την Τετάρτη

THU για την Πέµπτη

FRI για την Παρασκευή

SAT για τ� Σά��ατ�

SUN για την Κυριακή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η λίστα πηγών π�υ εµ�ανί6εται

στην �θ�νη, περιλαµ�άνει τις επιλ�γές

N.MUSIC (για µ�υσικά κ�µµάτια

απ�θηκευµένα στ� PC σας) και N.RADIO

(για ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς στ� Internet).

Αυτές �ι πηγές είναι διαθέσιµες εάν έ ετε

συνδέσει τ� BeoSound 9000 µε τη σύνδεση

BeoLink PC 2 και έ ετε πρ�σ�αση στ�

Internet.
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Η πρώτη �θ�νη εµ�ανίZει τις καταMωρίσεις

Mρ�ν�διακ�πτών µε αριθµητική σειρά µε

τ�ν αριθµ� πηγής και σταθµ�ύ, η δεύτερη

δείMνει την ένδειPη ώρας έναρPης και

λήPης και η τρίτη εµ�ανίZει τις ηµέρες για

τις �π�ίες έMει πρ�γραµµατιστεί �

Mρ�ν�διακ�πτης. Αυτ�ς είναι ένας

πρ�γραµµατισµ�ς ενεργ�π�ίησης –

απενεργ�π�ίησης. Και στις τρεις

περιπτώσεις, είναι δυνατή η διαγρα�ή των

ρυθµίσεων.

Έλεγ3�ς ή µηδενισµ/ς

3ρ�ν�διακ�πτών

Μπ�ρείτε να ελέγ ετε κάθε

πρ�γραµµατισµένη κατα ώριση

 ρ�ν�διακ�πτη, για να �λέπετε τ�

περιε �µεν� της ή να την ακυρώνετε

εντελώς.

Πιέστε για έλεγ � των

 ρ�ν�διακ�πτών σας

Πιέστε για εµ�άνιση

τ�υ αριθµ�ύ και της

πηγής  ρ�ν�διακ�πτη,

για µεµ�νωµένες

κατα ωρίσεις

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε επανειληµµένα

για εµ�άνιση των

λεπτ�µερειών εν�ς

συγκεκριµέν�υ

πρ�γραµµατισµ�ύ

cταν η �θ�νη

εµ�ανίσει OK?...

Πιέστε για εµ�άνιση

τ�υ µηνύµατ�ς NEXT?

και πρ���λή της

επ�µενης κατα ώρισης

 ρ�ν�διακ�πτη

Πιέστε για πρ���λή

της επ�µενης

κατα ώρισής σας – Εάν

δεν υπάρ �υν άλλες

κατα ωρίσεις, στην

�θ�νη εµ�ανί6εται τ�

µήνυµα NO MORE

Πιέστε τ� πλήκτρ�

clear ενώ στην �θ�νη

εµ�ανί6�νται

πληρ���ρίες σ ετικά

µε ένα  ρ�ν�διακ�πτη

– στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

CLEARED

CHECK

�

�

OK

OK?

�

�

NEXT?

OK
NO MORE

CLEAR
CLEARED
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Ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση

της λειτ�υργίας 3ρ�ν�διακ�πτών

gλ�ι �ι  ρ�ν�διακ�πτες π�υ έ ετε

πρ�γραµµατίσει στ� BeoSound 9000

µπ�ρ�ύν να εκτελεστ�ύν µε ή  ωρίς

ενεργ�π�ίηση των η είων, π�υ είναι είτε

απευθείας συνδεδεµένα µε τ� 

BeoSound 9000 ή είναι συνδεδεµένα µε αυτ�

µέσω τ�υ BeoLink. Η λειτ�υργία Timer

ON/OFF καθ�ρί6ει εάν µια αναπαραγωγή

 ρ�ν�διακ�πτη θα ακ�ύγεται απ� τα η εία.

Επιλ�γή θέσης για τη λειτ�υργία

3ρ�ν�διακ�πτών

Για να ακ�ύτε τις πρ�γραµµατισµένες

αναπαραγωγές  ρ�ν�διακ�πτη, πρέπει να

ενεργ�π�ιήσετε τα η εία τ�υ δωµατί�υ ή

των δωµατίων �π�υ θέλετε µ�υσική,

ενεργ�π�ιώντας (ON) τη λειτ�υργία

 ρ�ν�διακ�πτη. Εάν απενεργ�π�ιήσετε

(OFF) τη λειτ�υργία  ρ�ν�διακ�πτη, � ή �ς

των η είων σας διακ�πτεται.

Εάν επ�µένως επιλέ&ετε να ρυθµίσετε τα

η εία δίπλα στ� BeoSound 9000 στ� OFF και

να ρυθµίσετε τα πρ�σθετα η εία στ�

υπν�δωµάτι� σας στ� AΝ, η αναπαραγωγή

 ρ�ν�διακ�πτη εκτελείται και την ακ�ύτε

µέσω των πρ�σθετων η είων τ�υ

υπν�δωµατί�υ σας.

Ωστ�σ�, εάν ρυθµιστ�ύν στ� OFF �λες �ι

λειτ�υργίες Mρ�ν�διακ�πτη για τα ηMεία π�υ

συνδέ�νται µε τ� BeoSound 9000 �πως και

µε �λα τα συνδεδεµένα συστήµατά σας, δεν

ενεργ�π�ιείται κάπ�ι�ς Mρ�ν�διακ�πτης.

Πιέστε για να

συµπεριλά�ετε ή

πιέστε και πάλι για να

απ�κλείσετε τα η εία

gταν πιέ6ετε για

πρώτη ��ρά ON/OFF,

στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

TIMER ON ή 

TIMER OFF, ανάλ�γα

µε τη πρ�ηγ�ύµενη

ρύθµιση π�υ έ ετε

κάνει

ON/OFF

TIMER ON

TIMER OFF
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Α��ύ ��ρτώσετε 1–6 CD στ�

BeoSound 9000, είστε έτ�ιµ�ι να

&εκινήσετε την αναπαραγωγή

τ�υς.

gταν πιέσετε τ� πλήκτρ� CD για

έναρ&η της αναπαραγωγής,

&εκινάει να παί6ει απ� την αρ ή

τ� CD �π�υ �ρίσκεται �

�ρα ί�νας.

Μπ�ρείτε να µετακινήστε

εύκ�λα ανάµεσα στα διά��ρα CD

και κ�µµάτια, ώστε να πετύ ετε

την ακ�λ�υθία κ�µµατιών π�υ

θέλετε.

gταν τελειώσει η αναπαραγωγή

τ�υ πρώτ�υ σας CD, � �ρα ί�νας

µετακινείται αυτ�µατα στ�

επ�µεν� CD π�υ έ ετε ��ρτώσει

και &εκινά την αναπαραγωγή

αυτ�ύ τ�υ CD.

Εάν επιλέ&ετε την ακρ�αση µιας

άλλης πηγής, τ� CD player

απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα.

Αναπαραγωγή CD

Φ/ρτωση CD

gταν θέλετε να έ ετε πρ�σ�αση για

��ρτωση ή α�αίρεση των CD σας, απλά

 ρησιµ�π�ιήστε τ� πλήκτρ� ��ρτωσης στ�

εµπρ�ς µέρ�ς τ�υ BeoSound 9000.

Εάν α�ήσετε αν�ικτή τη γυάλινη π�ρτα,

θα κλείσει αυτ�µατα µετά απ� 5 λεπτά.

Εάν τ� BeoSound 9000 α�εθεί σε παύση

ή διακ�πή για περισσ�τερ� απ� 30 λεπτά,

τίθεται αυτ�µατα σε κατάσταση αναµ�νής.

Εάν η γυάλινη π�ρτα είναι αν�ικτή και �

�ρα ί�νας τ�π�θετηθεί σε ένα CD π�υ

θέλετε να α�αιρέσετε, απλά µετακινήστε τ�

�ρα ί�να σε µια άλλη θέση, πιέ6�ντας τ�

πλήκτρ� απευθείας επιλ�γής CD µπρ�στά

απ� µια υπ�δ� ή.

A �ρα ί�νας απ�µνηµ�νεύει εάν �ι

υπ�δ� ές CD π�υ 6ητάτε είναι κενές ή � ι,

και µέ ρι να αν�ί&ετε και πάλι τη γυάλινη

π�ρτα, γνωρί6ει την κατάσταση των

υπ�δ� ών.

Πιέστε για να

αν�ί&ετε τη γυάλινη

π�ρτα

Πιέστε για να

κλείσετε τη γυάλινη

π�ρτα

Πιέστε για να

κλείσετε την π�ρτα

και να &εκινήσετε

την αναπαραγωγή

CD

Τα CD πρέπει να ��ρτών�νται µε την

εκτυπωµένη πλευρά πρ�ς τα εσάς.

Κρατήστε τ� CD απ� τα άκρα και

τ�π�θετήστε τ� (επάνω τµήµα). Για να

α�αιρέσετε τ� CD, κρατήστε τ� απ� τα

άκρα και πιέστε τ� ελα�ρά πρ�ς τα εµπρ�ς

για να τ� απελευθερώσετε.
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Αναπαραγωγή CD

gταν θέλετε να αναπαράγετε ένα

συγκεκριµέν� CD, πιέστε απλά τ� πλήκτρ�

απευθείας επιλ�γής CD* δίπλα στην υπ�δ� ή

CD. A �ρα ί�νας µετακινείται στ� CD π�υ

έ ετε επιλέ&ει και &εκινά η αναπαραγωγή.

*Τα πλήκτρα επιλ�γής CD µπ�ρ�ύν επίσης να

Mρησιµ�π�ι�ύνται για εναλλαγή µεταPύ των

κ�µµατιών των CD σας. Πιέστε µια ��ρά τ�

πλήκτρ� για να επιλέPετε CD ή πιέστε τ�

συνεMώς για να µετακινηθείτε ανάµεσα στα

κ�µµάτια τ�υ επιλεγµέν�υ CD.

Πιέστε για

αναπαραγωγή εν�ς

CD

Πιέστε για

αναπαραγωγή τ�υ

επ�µεν�υ κ�µµατι�ύ

εν�ς CD

Πιέστε για

επανάληψη τ�υ

τρέ �ντ�ς κ�µµατι�ύ

ή πιέστε δύ� ��ρές

για αναπαραγωγή

τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

κ�µµατι�ύ

Πιέστε για παύση της

αναπαραγωγής

Πιέστε για συνέ εια

της αναπαραγωγής

Πιέστε για αύ&ηση

της έντασης

Πιέστε για µείωση

της έντασης

Πιέστε για διακ�πή

τ�υ ή �υ

Πιέστε και πάλι για

επανα��ρά τ�υ ή �υ

Πιέστε για µετά�αση

στην κατάσταση

αναµ�νής

CD

�

�

PAUSE

CD

VOL ∧

VOL ∨

MUTE

MUTE

•

gταν  ρησιµ�π�ιείτε τ� CD player τ�υ

BeoSound 9000, ανά�ει µια µικρή κ�κκινη

�ωτεινή ένδει&η δίπλα σε �λες τις

κατειληµµένες υπ�δ� ές.

Εάν, για παράδειγµα, επιλέ&ετε την

αναπαραγωγή µιας ακ�λ�υθίας δίσκων,

ανά��υν µ�ν� �ι �ωτεινές ενδεί&εις δίπλα

στα CD π�υ έ ετε επιλέ&ει, ακ�µη και εάν

έ ετε ��ρτώσει έ&ι CD.
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Αναπαραγωγή των αγαπηµένων σας

CD µε τη σειρά π�υ θέλετε στ�

BeoSound 9000 ή αναπαραγωγή

των CD σας µε τυ αία σειρά, για

π�ικιλία στην ακρ�ασή σας.

Κάθε ��ρά π�υ συµπεριλαµ�άνεται

ένα CD σε µια ακ�λ�υθία, ανά�ει η

κ�κκινη ένδει&η δίπλα στην

αντίστ�ι η υπ�δ� ή CD.

Μπ�ρείτε να συνδυάσετε τις

λειτ�υργίες RANDOM και EDIT και

να αναπαράγετε τα αγαπηµένα σας

κ�µµάτια µε τυ αία σειρά.

Μπ�ρείτε επίσης να συνδυάσετε

τις δύ� αυτές λειτ�υργίες µε τη

λειτ�υργία SELECT και να

αναπαράγετε µε τυ αία σειρά µ�ν�

τα αγαπηµένα σας κ�µµάτια απ�

π. . δύ� CD.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σ ετικά µε τη λειτ�υργία EDIT

(Επε&εργασία), ανατρέ&τε στην

εν�τητα 'Αναπαραγωγή µ�ν�

αγαπηµένων κ�µµατιών CD'.

Επιλ�γή µιας ακ�λ�υθίας δίσκων

Η επιλ�γή select σας δίνει τη δυνατ�τητα να

επιλέγετε µια συγκεκριµένη ακ�λ�υθία CD

π�υ θέλετε να ακ�ύσετε. Τα CD π�υ

επιλέγετε &εκιν�ύν να αναπαράγ�νται µε

αριθµητική σειρά.

Για να εPαιρέσετε ένα CD π�υ έMετε

συµπεριλά�ει στην ακ�λ�υθία...

Για να ακ�ύσετε ένα CD π�υ δεν έMετε

συµπεριλά�ει στην ακ�λ�υθία δίσκων σας,

απλά πιέστε τ� πλήκτρ� απευθείας επιλ�γής

CD δίπλα στ� CD π�υ θέλετε να ακ�ύσετε

και η αναπαραγωγή Pεκινά αµέσως.

Πιέστε για να &εκινήσει

η αναπαραγωγή εν�ς

CD

Πιέστε για εµ�άνιση

τ�υ µηνύµατ�ς

SELECT DISC

Πιέστε τα πλήκτρα

απευθείας επιλ�γής

CD δίπλα στα CD π�υ

θέλετε να

συµπεριλά�ετε...

Πιέστε για να

διαγράψετε µια

ακ�λ�υθία και να

αναπαράγετε και τα έ&ι

CD

Πιέστε για διαγρα�ή

της ακ�λ�υθίας

Πιέστε για να έ ετε

δυνατ�τητα α�αίρεσης

εν�ς CD* και...

...πιέστε τ� πλήκτρ�

απευθείας επιλ�γής

CD δίπλα στ� CD π�υ

θέλετε να εPαιρέσετε

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

SELECT

Αναπαραγωγή CD και κ�µµατιών µε

τυ3αία σειρά

Η λειτ�υργία τυ αίας αναπαραγωγής παί6ει

CD και κ�µµάτια σε µεµ�νωµένα CD µε

τυ αία σειρά. Είναι δυνατή και η

αναπαραγωγή επιλεγµένων CD και σειρών

κ�µµατιών µε τυ αία σειρά.

Πιέστε για να &εκινήσει

η αναπαραγωγή εν�ς

CD

Πιέστε για να

εµ�ανιστεί η ένδει&η

RANDOM ON και για να

ενεργ�π�ιήσετε τη

λειτ�υργία τυ αίας

αναπαραγωγής

Πιέστε δύ� ��ρές για

να εµ�ανιστεί η

ένδει&η RANDOM OFF

και για να ακυρώσετε

τη λειτ�υργία τυ αίας

αναπαραγωγής

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η επιλ�γή SELECT διαρκεί 25

δευτερ�λεπτα απ� την πίεση τ�υ SELECT.

Εάν πιέσετε ένα πλήκτρ� απευθείας

επιλ�γής µετά τη λή&η της επιλ�γής

SELECT, � δίσκ�ς π�υ επιλέ&ατε αρ ί6ει να

αναπαράγεται αµέσως και η ακ�λ�υθία σας

παρα�λέπεται. gταν τελειώσει η

αναπαραγωγή, τ� BeoSound 9000 συνε ί6ει

την αναπαραγωγή της ακ�λ�υθίας π�υ

εί ατε επιλέ&ει.
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Η λειτ�υργία επε&εργασίας σας

δίνει τη δυνατ�τητα

πρ�γραµµατισµ�ύ σειρών

κ�µµατιών για τα µεµ�νωµένα CD

σας και µ�νιµης απ�θήκευσής

τ�υς. Η επε&εργασία εν�ς CD

σηµαίνει �τι συµπεριλαµ�άνετε ή

ε&αιρείτε κάθε κ�µµάτι στ� CD

κατά τη σάρωσή τ�υ, �πως

περιγρά�εται δε&ιά.

Αναπαράγ�νται τα πρώτα 15

δευτερ�λεπτα κάθε κ�µµατι�ύ τ�υ

CD. Στην �θ�νη εµ�ανί6εται �

αριθµ�ς τ�υ κ�µµατι�ύ π�υ

αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της

αναπαραγωγής 15 δευτερ�λέπτων,

πρέπει να συµπεριλά�ετε τ�

συγκεκριµέν� κ�µµάτι στη σειρά ή

να ε&αιρέσετε τ� κ�µµάτι. Μ�λις

πιέσετε ένα απ� τα πλήκτρα, &εκινά

να παί6ει τ� επ�µεν� κ�µµάτι τ�υ

CD*.

Επιλ�γή και απ�θήκευση µιας

σειράς κ�µµατιών

Πρ�τ�ύ δηµι�υργήσετε τη δική σας σειρά

κ�µµατιών, πρέπει να &εκινήσετε την

αναπαραγωγή τ�υ CD.

Για να διαγράψετε µια σειρά κ�µµατιών...

Πιέστε για

αναπαραγωγή τ�υ CD

Πιέστε για σάρωση τ�υ

CD. Στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

EDITING?

Πιέστε για να &εκινήσει

η σάρωση των

κ�µµατιών

Πιέστε για να

συµπεριλά�ετε έναν

αριθµ� κ�µµατι�ύ στη

σειρά ή...

...Πιέστε για να

ε&αιρέσετε έναν αριθµ�

κ�µµατι�ύ απ� τη σειρά

gταν συµπεριλά�ετε ή

ε&αιρέσετε τ�

τελευταί� κ�µµάτι,

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

EDITING OK

Πιέστε για απ�δ� ή

της σειράς κ�µµατιών

CD

EDITING
EDITING?

OK

�

�

EDITING OK

OK

Ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση

της αναπαραγωγής µιας σειράς

κ�µµατιών

gπ�τε ��ρτώνετε ένα CD π�υ έ ετε

επε&εργαστεί, αναπαράγ�νται µ�ν� τα

επιλεγµένα κ�µµάτια. Αυτά αναπαράγ�νται

µε αριθµητική σειρά. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε να

ακ�ύσετε �λ�κληρ� τ� CD. Μπ�ρείτε επίσης

να διαγράψετε τη σειρά κ�µµατιών π�υ

έ ετε δηµι�υργήσει, για να αναπαράγεται

πάντα �λ� τ� CD.

Εάν ακυρώσετε τη λειτ�υργία επεPεργασίας

κατά την αναπαραγωγή εν�ς

επεPεργασµέν�υ CD, αναπαράγ�νται �λα τα

κ�µµάτια µετά τ� τρέM�ν. Η λειτ�υργία EDIT

παραµένει ενεργ�ς µέMρι να την ακυρώσετε

– ακ�µη και στην αναµ�νή.

Πιέστε για

αναπαραγωγή εν�ς CD

Πιέστε για να αρ ίσει η

αναπαραγωγή κατ�πιν

επε&εργασίας

Εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

EDIT ON

Πιέστε δύ� ��ρές για

να αναπαρα θεί

�λ�κληρ� ένα CD και

να ακυρώσετε την

επε&εργασία – στην

�θ�νη εµ�ανί6εται τ�

µήνυµα EDIT OFF

CD

EDIT

EDIT ON

EDIT
EDIT OFF

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν δεν επιλέ&ετε κατά π�σ�

θέλετε να συµπεριλά�ετε ή να ε&αιρέσετε

ένα κ�µµάτι εντ�ς των 15 δευτερ�λέπτων

αναπαραγωγής, τ� CD player

συµπεριλαµ�άνει αυτ�µατα τ� κ�µµάτι. Εάν

θέλετε να εγκαταλείψετε την επε&εργασία

πριν τη σάρωση, απ�δ� ή ή ε&αίρεση �λων

των κ�µµατιών τ�υ CD, τα υπ�λ�ιπα

κ�µµάτια θεωρ�ύνται ως ε&αιρ�ύµενα απ�

τη σειρά κ�µµατιών.

Αναπαραγωγή αγαπηµένων κ�µµατιών CD

EDITING

CLEAR

Επιλέ&τε τ� CD τ�υ

�π�ί�υ τη σειρά

κ�µµατιών θέλετε να

διαγράψετε...

Πιέστε για πρ�σ�αση

στην επιλ�γή

πρ�γραµµατισµ�ύ

Πιέστε για να

διαγράψετε �λ�κληρη

τη σειρά κ�µµατιών
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Για να &ε ωρί6ετε τα CD σας,

µπ�ρείτε να τ�υς δώσετε µια

�ν�µασία. Τ� �ν�µα αυτ�

εµ�ανί6εται στην �θ�νη µε τη

��ρτωση τ�υ CD.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε µέ ρι

200 �ν�µατα στ� BeoSound 9000.

Κάθε �ν�µα µπ�ρεί να απ�τελείται

απ� 12  αρακτήρες τ� π�λύ,

συµπεριλαµ�αν�µενων των

αριθµών. Εάν δεν έ ετε δώσει

�ν�µα στ� CD, αντί γι' αυτ� στην

�θ�νη εµ�ανί6εται � αριθµ�ς

κ�µµατι�ύ, �  ρ�ν�ς τ�υ

κ�µµατι�ύ ή �  ρ�ν�ς

αναπαραγωγής π�υ έ ει παρέλθει.

Στην �θ�νη έ ετε τη δυνατ�τητα

πρ�σ�ασης σε µια λίστα �ν�µάτων

CD.

Aν�µασία των CD σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Είναι δυνατ� να δώσετε �ν�µα

σε CD µε τ� τηλε ειριστήρι� Beo4, εάν τ�

BeoSound 9000 είναι στην Επιλ�γή 1,

ανατρέ&τε στη σελίδα 33 για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σ ετικά µε τις ρυθµίσεις

Επιλ�γών.

0ν�µασία εν/ς CD

Τ� CD π�υ �ν�µά6ετε πρέπει να

αναπαράγεται στ� BeoSound 9000. Εάν τ�

CD έ ει ήδη ένα �ν�µα, µπ�ρείτε να τ�

αλλά&ετε ή να τ� διαγράψετε ή µπ�ρείτε

απλά να εγκαταλείψετε τη λειτ�υργία

πιέ6�ντας CD.

Για να διαγράψετε ένα �ν�µα...

> Πιέστε NAMING για πρ�σ�αση στη

λειτ�υργία �ν�µασίας.

> Πιέστε CLEAR για διαγρα�ή τ�υ �ν�µατ�ς.

> Πιέστε CD για να επιστρέψετε στην καν�νική

λειτ�υργία πηγής.

Η πρ�σ�αση στη λειτ�υργία �ν�µασίας είναι

δυνατή και µέσω τ�υ τηλεMειριστηρί�υ Beo4...

> Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� για περισσ�τερ�

απ� 1,5 δευτερ�λεπτ� για να εµ�ανιστεί τ�

µήνυµα NAMING? στην �θ�νη.

> Πιέστε GO και  ρησιµ�π�ιήστε τα πλήκτρα 

� και � για την επιλ�γή  αρακτήρων.

> gταν τελειώσετε, πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ� GO για να

µετακινηθείτε στ� επίπεδ� απ�θήκευσης.

> Πιέστε GO για απ�δ� ή και EXIT για να

εγκαταλείψετε τη διαδικασία �ν�µασίας CD.

Πιέστε για

αναπαραγωγή τ�υ CD

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

�ν�µασίας. Στην πρώτη

θέση  αρακτήρων

ανα��σ�ήνει ένα 'A'

Πιέστε για απ�κάλυψη

των  αρακτήρων έναν

πρ�ς ένα

Πιέστε για να

µετακινηθείτε στ�ν

επ�µεν�  αρακτήρα,

πιέστε επανειληµµένα

για απ�θήκευση τ�υ

�ν�µατ�ς, ή...

Πιέστε κατά την

�ν�µασία CD ή σειρών

κ�µµατιών, για αυτ�µατη

απ�θήκευση τ�υ

�ν�µατ�ς και έ&�δ� απ�

τη λειτ�υργία �ν�µασίας

CD

NAMING
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

�

�

OK

CD

Πρ�6�λή της λίστας �ν�µάτων CD

gταν εµ�ανί6εται η λίστα, µπ�ρείτε να

διαγρά�ετε τα �ν�µατα και ταυτ� ρ�να κάθε

απ�θηκευµένη σειρά κ�µµατιών.

Εάν � �ραMί�νας �ρίσκεται σε ένα CD στ�

�π�ί� δώσατε ένα �ν�µα ή εάν έMει γίνει

επεPεργασία τ�υ CD, �ταν πάτε στη λίστα,

εµ�ανίZεται στην �θ�νη τ� �ν�µα ή �

αριθµ�ς αυτ�ύ τ�υ CD. Εάν τ� CD κάτω απ�

τ� �ραMί�να είναι άγνωστ�, στην �θ�νη

εµ�ανίZεται η λίστα CD και πρέπει να

πιέσετε τ� πλήκτρ� � ή � για να εµ�ανίσετε

ένα �ν�µα ή αριθµ�.

Εάν πρ�σπαθήσετε να δώσετε �ν�µα ή να

πρ�γραµµατίσετε σειρές κ�µµατιών για

περισσ�τερα απ� 200 CD, η �θ�νη εµ�ανίZει

τ� µήνυµα CD LIST FULL, και πρέπει να

διαγράψετε µια καταMώριση για να

µπ�ρέσετε να πρ�σθέσετε µια καιν�ύρια.

Πιέστε για

αναπαραγωγή τ�υ CD

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λίστα �ν�µάτων,

εµ�ανί6εται σύντ�µα

τ� µήνυµα CD LIST,

στη συνέ εια

εµ�ανί6εται τ� �ν�µα

τ�υ τρέ �ντ�ς CD, για

παράδειγµα 

GLENN MILLER

Πιέστε για εµ�άνιση

των �ν�µάτων ένα

πρ�ς ένα και

επιστρ��ή στα

�ν�µατα π�υ

�ρίσκ�νται ψηλ�τερα

στη λίστα

Πιέστε για διαγρα�ή

εν�ς �ν�µατ�ς, ενώ

εµ�ανί6εται τ�

κατάλληλ� �ν�µα

Πιέστε για να

επιστρέψετε στην

καν�νική πηγή

CD

NAMING
CD LIST

GLENN MILLER

�

�

CLEAR

CD
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Aρισµένα CD δεν περιέ �υν

πληρ���ρίες π�υ  ρειά6εται τ� 

BeoSound 9000 για την απ�µνηµ�νευση των

θέσεων CD. Επ�µένως, ίσως παρατηρήσετε

�τι η θέση π�υ απ�θηκεύσατε για ένα CD

δεν τηρείται απ� τ� BeoSound 9000.

Παρ�λα αυτά, µπ�ρείτε �έ�αια να

αναπαράγετε τ� συγκεκριµέν� CD.

Για την αισθητική ικαν�π�ίησή

σας, µπ�ρείτε να �ρί6ετε τη θέση

στην �π�ία σταµατ�ύν τα CD

σας, ώστε να παρ�υσιά6εται τ�

σ έδι� και τ� κείµεν� στ� CD

�πως εσείς θέλετε.

gταν απ�θηκεύσετε τις θέσεις

για κάθε CD, τ� BeoSound 9000

τις απ�µνηµ�νεύει. gσες ��ρές

και να α�αιρέσετε ή ��ρτώσετε

ένα CD, αυτ� επιστρέ�ει στην

ίδια θέση κάθε ��ρά π�υ

σταµατά να περιστρέ�εται*.

Επιλ�γή της θέσης των CD

1ειρ�κίνητη ./ρτωση και ρύθµιση

εν/ς CD

gταν έ ετε ��ρτώσει ένα CD, ρυθµί6ετε

 ειρ�κίνητα τη θέση τ�υ CD. Στη συνέ εια,

µετακινείτε τ� �ρα ί�να στ� συγκεκριµέν�

CD και επιλέγετε τη λειτ�υργία

απ�µνηµ�νευσης θέσης των CD για να

απ�θηκεύσετε τη θέση π�υ έ ετε επιλέ&ει.

Πιέστε τ� πλήκτρ� απευθείας επιλ�γής CD

δίπλα στ� CD, για να µετακινήσετε τ�

�ραMί�να...
Πιέστε για επιλ�γή τ�υ

CD τ�υ �π�ί�υ θέλετε

να απ�µνηµ�νεύσετε

τη θέση

Πιέστε για να

απ�θηκεύσετε τη θέση

τ�υ CD ενώ αυτ�

αναπαράγεται

Στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

POSITION OK?

Πιέστε για απ�θήκευση

της θέσης τ�υ CD π�υ

επιλέ&ατε κατά τη

��ρτωσή τ�υ

Επαναλά�ετε τη

διαδικασία για �λα τα

CD π�υ έMετε

��ρτώσει...

SELECT

SELECT

POSITION OK?

OK

∆ιαγρα.ή της επιλ�γής θέσης

Εάν θέλετε να διαγράψετε τη θέση εν�ς CD,

µετακινήστε τ� �ρα ί�να στ� συγκεκριµέν�

CD.

Πιέστε για επιλ�γή τ�υ

CD τ�υ �π�ί�υ θέλετε

να διαγράψετε τη θέση

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

επιλ�γής θέσης για

διαγρα�ή της θέσης

Πιέστε για διαγρα�ή

της θέσης

SELECT

SELECT

CLEAR
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Η �θ�νη τ�υ BeoSound 9000

µπ�ρεί να σας δώσει τρεις

δια��ρετικ�ύς τύπ�υς

πληρ���ριών σ ετικά µε ένα CD

π�υ αναπαράγεται:

– gν�µα*

– Αριθµ�ς CD και κ�µµατι�ύ

– Αριθµ�ς CD και  ρ�ν�ς 

αναπαραγωγής κ�µµατι�ύ π�υ

έ ει παρέλθει

Για να αλλά&ετε �θ�νη, πιέστε

επανειληµµένα τ� πλήκτρ� OK

ενώ παί6ει τ� CD.

Εµ�άνιση πληρ���ριών CD

Εναλλαγή �θ�νών

Η επιλεγµένη ένδει&η �θ�νης για τ� CD player

παραµένει στην �θ�νη και ε&α�ανί6εται µ�ν�

για λίγ�, �ταν κάνετε άλλ�υς  ειρισµ�ύς στ�

ταµπλ�  ειρισµ�ύ τ�υ BeoSound 9000. Στη

συνέ εια, εµ�ανί6�νται για λίγ� στην �θ�νη �ι

πληρ���ρίες π�υ συν�δεύ�υν τ�  ειρισµ�

αυτ�.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για την εµ�άνιση εν�ς

�ν�µατ�ς στην �θ�νη, πρέπει πρώτα να

�ν�µάσετε ένα CD. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σ ετικά µε την �ν�µασία,

ανατρέ&τε στην εν�τητα '�ν�µασία των CD

σας'.

Πιέστε για

αναπαραγωγή εν�ς CD

Πιέστε επανειληµµένα

για να αλλά&ετε �θ�νη

CD

CD

OK

�ι �θ�νες δείMν�υν τ� �ν�µα τ�υ CD, τ�ν

αριθµ� CD και κ�µµατι�ύ και τ�ν αριθµ�

CD µαZί µε τ� Mρ�ν� αναπαραγωγής τ�υ

τρέM�ντ�ς κ�µµατι�ύ π�υ έMει παρέλθει

σε λεπτά και δευτερ�λεπτα.
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Η σύνδεση επιπλέ�ν συσκευών

στ� BeoSound 9000 σας δίνει τη

δυνατ�τητα να ακ�ύτε, µέσω

των η είων, ε&ωτερικές πηγές

συνδεδεµένες µε τ� 

BeoSound 9000. Ωστ�σ�, �λ�ι �ι

 ειρισµ�ί πρέπει να γίν�νται στις

επιπλέ�ν συσκευές π�υ

συνδέετε.

Μέσω της υπ�δ� ής AUX,

µπ�ρείτε να γράψετε σε κασέτα

ή άλλ� διαθέσιµ� µέσ�, την

πηγή, CD ή ραδι��ων�, π�υ

ακ�ύτε στ� BeoSound 9000. Η

λειτ�υργία εγγρα�ής πρέπει να

ρυθµί6εται απ� τα  ειριστήρια

της επιπλέ�ν συσκευής.

Ακρ/αση ε�ωτερικών πηγών

Κατά την ακρ�αση µιας ε&ωτερικής πηγής

µέσω τ�υ BeoSound 9000, µπ�ρείτε να

 ρησιµ�π�ιείτε τις λειτ�υργίες π�υ

σ ετί6�νται µε τ�ν ή �. Ανατρέ&τε στ�

κε�άλαι� 'Πρ�σαρµ�γή και απ�θήκευση

ρυθµίσεων ήM�υ'.

�ι επιπλέ�ν συσκευές πρέπει να συνδέ�νται

στην υπ�δ�Mή AUX στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound 9000. Μέσω της υπ�δ�Mής

ψη�ιακής εP�δ�υ, έMετε τη δυνατ�τητα

εγγρα�ής ψη�ιακών σηµάτων απ� τ�

BeoSound 9000 σε µια συσκευή εγγρα�ής

ψη�ιακ�ύ ήM�υ. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέPτε στην εν�τητα

'Σύνδεση των καλωδίων'.

Εάν κάνετε εγγρα�ή απ� τ� BeoSound 9000

σε κασέτα, δεν έ ετε τη δυνατ�τητα

ακρ�ασης πηγής, CD ή ραδι��ών�υ,

δια��ρετικής απ� αυτήν π�υ γρά�ετε. Εάν

αλλά&ετε πηγή κατά την εγγρα�ή, στην

κασέτα γρά�εται η νέα πηγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να µάθετε τα πρ�ϊ�ντα της

Bang & Olufsen ή άλλων κατασκευαστών

π�υ µπ�ρ�ύν να  ρησιµ�π�ιηθ�ύν µε τ�

BeoSound 9000, επικ�ινωνήστε µε τ�

κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Πιέστε για επιλ�γή της

επιπλέ�ν συσκευής

Πιέστε για αύ&ηση της

έντασης

Πιέστε για µείωση της

έντασης

Πιέστε για άµεση

διακ�πή τ�υ ή �υ –

Πιέστε και πάλι για

επανα��ρά τ�υ ή �υ

A. AUX

VOL ∧

VOL ∨

MUTE

Συνδέστε τα ακ�υστικά στην υπ�δ�Mή π�υ

�ρίσκεται Mαµηλά στ� πλάι τ�υ

περι�λήµατ�ς τ�υ BeoSound 9000.



26

Για να  ρησιµ�π�ιήσετε τ�

ραδι��ων�, πρέπει πρώτα να

συντ�νίσετε τ�υς σταθµ�ύς π�υ

θέλετε, και µετά να τ�υς

απ�θηκεύσετε σε &ε ωριστ�ύς

αριθµ�ύς.

gπ�τε θέλετε, µπ�ρείτε να

αλλά&ετε τ�ν αριθµ� εν�ς

σταθµ�ύ –  ωρίς να είστε στη

διαδικασία συντ�νισµ�ύ.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε µέ ρι

60 σταθµ�ύς και εάν θέλετε,

µπ�ρείτε να τ�υς δώσετε ένα

σύντ�µ� �ν�µα π�υ επιλέγετε �ι

ίδι�ι. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ&τε στην

εν�τητα '�ν�µασία ραδι��ωνικών

σταθµών'.

Πρ�ρύθµιση ραδι�.ωνικών

σταθµών

Για να ε&ασ�αλίσετε τη λήψη �λων των

διαθέσιµων σταθµών, α�ήστε τ� 

BeoSound 9000 να συντ�νίσει σε αυτ�ύς.

Α��ύ εντ�πίσετε ένα σταθµ� και εάν τ�

σήµα τ�υ είναι  αµηλ�, µπ�ρείτε να κάνετε

µικρ�συντ�νισµ� σε αυτ�ν.

Εάν ένας σταθµ�ς MρειάZεται µικρ�συντ�νισµ�

ή εάν θέλετε να αλλάPετε µεταPύ

µ�ν��ωνικ�ύ και στερε��ωνικ�ύ ήM�υ,

ανατρέPτε στην εν�τητα 'Βελτιστ�π�ίηση τ�υ

ήM�υ τ�υ ραδι��ών�υ'.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε για έναρ&η της

λειτ�υργίας

συντ�νισµ�ύ

Πιέστε για επιλ�γή

συ ν�τήτων AM ή FM

(εναλλαγή µετα&ύ των

δύ�) και ελέγ&τε την

ένδει&η στην �θ�νη για

να δείτε την επιλ�γή

σας

Πιέστε για ανα6ήτηση

εν�ς σταθµ�ύ πρ�ς τα

επάνω ή κάτω στην

µπάντα συ ν�τήτων

Πιέστε για απ�δ� ή

τ�υ σταθµ�ύ π�υ

�ρήκατε

Πιέστε για αλλαγή τ�υ

αριθµ�ύ

πρ�γράµµατ�ς π�υ

εµ�ανί6εται

Πιέστε για επιλ�γή εν�ς

αριθµ�ύ πρ�γράµµατ�ς

– επάνω ή κάτω

Πιέστε για απ�θήκευση

τ�υ νέ�υ

πρ�γράµµατ�ς – στην

�θ�νη εµ�ανί6εται τ�

µήνυµα STORED

RADIO

TUNE

AM/FM

�

�

OK

P. NO.

�

�

OK
STORED

∆ιαγρα.ή πρ�ρυθµίσεων

Εάν θέλετε να ακυρώσετε έναν απ� τ�υς

πρ�ρυθµισµέν�υς σταθµ�ύς σας, µπ�ρείτε

να τ� κάνετε µε τη λειτ�υργία CLEAR.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε για ανα6ήτηση

εν�ς αριθµ�ύ

πρ�γράµµατ�ς

Πιέστε για διαγρα�ή

τ�υ πρ�γράµµατ�ς

Πιέστε για

επι�ε�αίωση

διαγρα�ής τ�υ

πρ�γράµµατ�ς

Στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

CLEARED

RADIO

�

�

CLEAR

OK

CLEARED

Eρήση τ�υ ραδι��ών�υ
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Εάν ένας σταθµ�ς δεν είναι καλά

συντ�νισµέν�ς, ίσως να  ρειά6εται

µικρ�συντ�νισµ�ς τ�υ

πρ�γράµµατ�ς.

Μπ�ρείτε επίσης να

πρ�σαρµ�σετε τ�ν ή � στις

πρ�τιµήσεις σας, επιλέγ�ντας

µ�ν��ωνική ή στερε��ωνική

λήψη.

Μικρ�συντ�νισµ/ς εν/ς

ραδι�.ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς

Η λειτ�υργία µικρ�συντ�νισµ�ύ σας δίνει τη

δυνατ�τητα να µετακινηθείτε αργά ανάµεσα

σε συ ν�τητες ή να απ�συντ�νίσετε λίγ�

ένα πρ�γραµµα λ�γω παρεµ��λών.

Α��ύ µικρ�συντ�νίσετε τ� σταθµ�, εάν θέλετε

µπ�ρείτε να επιλέPετε έναν άλλ�ν αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς, πριν τ�ν απ�θηκεύσετε. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέPτε στην

εν�τητα 'Πρ�ρύθµιση ραδι��ωνικών σταθµών'.

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

σταθµ� π�υ θέλετε να

µικρ�συντ�νίσετε

Εµ�ανί6εται � αριθµ�ς

τ�υ σταθµ�ύ π�υ

ακ�ύγατε την

τελευταία ��ρά, π. . 11

Πιέστε για εµ�άνιση

της συ ν�τητας, π. .

88.4

Πιέστε για επιλ�γή της

λειτ�υργίας

µικρ�συντ�νισµ�ύ

Η �θ�νη υπ�δηλώνει

�τι µπ�ρείτε να κάνετε

µικρ�συντ�νισµ� στ�

σταθµ�

Πιέστε για

µικρ�συντ�νισµ� τ�υ

σταθµ�ύ σε υψηλ�τερη

ή  αµηλ�τερη

συ ν�τητα

Πιέστε για απ�δ� ή

τ�υ

µικρ�συντ�νισµέν�υ

σταθµ�ύ

Πιέστε και πάλι για

απ�θήκευση τ�υ

αριθµ�ύ σταθµ�ύ και

πρ�γράµµατ�ς

RADIO

RADIO 11

TUNE
P11    88.4

TUNE

FINE    88.4

�

�

OK

OK

Μ�ν�.ωνική/ στερε�.ωνική λήψη

Εάν τ� στερε��ωνικ� σήµα δεν είναι αρκετά

ισ υρ� ώστε να παράγεται ικαν�π�ιητικ�ς

στερε��ωνικ�ς ή �ς, τ� BeoSound 9000

αλλά6ει αυτ�µατα σε µ�ν��ωνικ� ή �. Εάν

θέλετε να επιλέ&ετε  ειρ�κίνητα

µ�ν��ωνικ� ή �, µπ�ρείτε να

απενεργ�π�ιήσετε αυτήν την αυτ�µατη

λειτ�υργία.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

αντίστ�ι �υ σταθµ�ύ

Πιέστε για επιλ�γή της

λειτ�υργίας

συντ�νισµ�ύ και πιέστε

επανειληµµένα µέ ρι

να �ρείτε τις ρυθµίσεις

µ�ν��ωνικής/

στερε��ωνικής λήψης

Η �θ�νη εµ�ανί6ει τις

επιλ�γές...

Πιέστε για επιλ�γή

µετα&ύ µ�ν��ωνικής ή

στερε��ωνικής

ρύθµισης

Πιέστε για απ�θήκευση

των νέων ρυθµίσεων

στ�ν αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς

RADIO

TUNE

STEREO?

MONO? 

�

�

OK

Βελτιστ�π�ίηση τ�υ ή �υ τ�υ ραδι��ών�υ
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Μπ�ρείτε να δώσετε ένα �ν�µα,

σε �λ�υς τ�υς σταθµ�ύς π�υ

έ ετε απ�θηκεύσει. Η επιλ�γή τ�υ

�ν�µατ�ς είναι δική σας.

Εάν κάνετε κάπ�ι� λάθ�ς ή

αλλά&ετε γνώµη κατά την

�ν�µασία εν�ς σταθµ�ύ, απλά

πιέστε και πάλι τ� πλήκτρ� 

NAMING – και &εκινήστε απ� την

αρ ή.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τ�

�ν�µα α��ύ τ� πληκτρ�λ�γήσετε,

πιέστε CLEAR αντί για OK, και

αυτ� θα διαγρα�εί.

0ν�µασία ραδι�.ωνικών σταθµών

Η �ν�µασία εν�ς σταθµ�ύ µπ�ρεί να σας

υπενθυµί6ει τ� σταθµ� � ι µ�ν� απ� τ�ν

αριθµ� τ�υ αλλά και απ� ένα συγκεκριµέν�

�ν�µα. gταν ακ�ύτε ένα σταθµ�, στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� �ν�µά τ�υ*. Α��ύ

�λ�κληρώσετε την εισαγωγή εν�ς �ν�µατ�ς,

τ� απ�θηκεύσετε και αυτ� θα εµ�ανί6εται

κάθε ��ρά π�υ επιλέγετε τ� σταθµ�.

Για απ�θήκευση και έP�δ� απ� τη λειτ�υργία

�ν�µασίας, µπ�ρείτε να πιέσετε RADIO �π�τε

θέλετε...

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

σταθµ�ύ π�υ θέλετε

να �ν�µάσετε

Πιέστε για έναρ&η της

λειτ�υργία �ν�µασίας.

Ανα��σ�ήνει η πρώτη

απ� τις δώδεκα θέσεις

 αρακτήρων,

υπ�δηλών�ντας �τι

µπ�ρείτε να

εισαγάγετε ένα �ν�µα

Πιέστε για εµ�άνιση

των  αρακτήρων έναν

πρ�ς ένα

Πιέστε για εµ�άνιση

τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

 αρακτήρα

Πιέστε για να

µετακινηθείτε στην

επ�µενη θέση

 αρακτήρα

Πιέστε για απ�θήκευση

τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ

σταθµ�ύ

Στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

NAMING OK

Πιέστε για απ�θήκευση

τ�υ �ν�µατ�ς και

έ&�δ� απ� τη

λειτ�υργία �ν�µασίας

RADIO

NAMING
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

�

�

OK

OK

NAMING OK

RADIO

∆ιαγρα.ή εν/ς �ν/µατ�ς

Εάν έ ετε εγκαταλείψει τη λειτ�υργία

�ν�µασίας και θέλετε να διαγράψετε τ�

�ν�µα, επιστρέψτε στη λειτ�υργία και

διαγράψτε τ�. Εάν δε δώσετε �ν�µα στ�υς

σταθµ�ύς σας, εµ�ανί6εται τ� �ν�µα τ�υ

ίδι�υ τ�υ σταθµ�ύ, ε��σ�ν αυτ� µεταδίδεται

απ� τ� σταθµ�*.

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

�ν�µασίας

Πιέστε για διαγρα�ή

τ�υ �ν�µατ�ς

NAMING

CLEAR

Aν�µασία ραδι��ωνικών σταθµών

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τ� �ν�µα αυτ� µεταδίδεται

µ�ν� εάν τ� BeoSound 9000 είναι

ε��διασµέν� µε τη δυνατ�τητα RDS. Η

δυνατ�τητα RDS δεν είναι στάνταρ σε �λα

τα BeoSound 9000, αλλά θα είναι διαθέσιµη

µ�ν� κατ�πιν παραγγελίας.
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Α��ύ συντ�νίσετε τ�υς σταθµ�ύς

π�υ θέλετε, �πως περιγρά�εται

στις πρ�ηγ�ύµενες σελίδες, είστε

έτ�ιµ�ι να ακ�ύσετε ραδι��ων�.

Ακρ/αση τ�υ ραδι�.ών�υ

gταν ενεργ�π�ιείτε τ� ραδι��ων�, αρ ί6ει να

παί6ει � σταθµ�ς π�υ ακ�ύγατε τελευταία

��ρά, ενώ εµ�ανί6εται στην �θ�νη �

σταθµ�ς π�υ παί6ει. Εάν έ ετε δώσει ένα

�ν�µα στ� σταθµ�, η �θ�νη εµ�ανί6ει αυτ�

τ� �ν�µα.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε για µετακίνηση

ανάµεσα στ�υς

σταθµ�ύς

Πιέστε για µετά�αση

στην κατάσταση

αναµ�νής

RADIO

�

�

OK

Εναλλαγή �θ�νών

Η �θ�νη σας πρ�σ�έρει τέσσερις τύπ�υς

πληρ���ριών για τ� σταθµ� π�υ ακ�ύτε:

gν�µα σταθµ�ύ ή RDS*, αριθµ� και

συ ν�τητα σταθµ�ύ. Aι πληρ���ρίες π�υ

επιλέ&ατε να εµ�ανί6�νται παραµέν�υν στην

�θ�νη τ�υ BeoSound 9000 µέ ρι να

επιλέ&ετε µια άλλη απ� τις �θ�νες π�υ

εικ�νί6�νται παρακάτω.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε επανειληµµένα

για να αλλά&ετε τύπ�

πληρ���ριών π�υ

εµ�ανί6�νται...

Ένδει&η �ν�µατ�ς

σταθµ�ύ

Ένδει&η αριθµ�ύ

πρ�γράµµατ�ς

Ένδει&η συ ν�τητας

σταθµ�ύ

RADIO

OK

CLASSIC

RADIO 5 

P5  FM  89.9 

Ακρ�αση των ραδι��ωνικών σταθµών σας
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gλες �ι ρυθµίσεις τ�υ ή �υ

έ �υν �υδέτερες τιµές απ� τ�

εργ�στάσι�, �µως µπ�ρείτε να

κάνετε τις δικές σας ρυθµίσεις

και να τις απ�θηκεύσετε.

Μπ�ρείτε να αυ&ήσετε ή να

µειώσετε τα πρίµα και τα µπάσα

και να αλλά&ετε την ισ�ρρ�πία,

δηλ. την καταν�µή τ�υ ή �υ απ�

τα η εία, ώστε να ταιριά6ει στη

θέση ακρ�ασής σας.

Τ� BeoSound 9000 διαθέτει

επίσης µια λειτ�υργία loudness

(αντιστάθµιση  αµηλής έντασης),

την �π�ία µπ�ρείτε να

ενεργ�π�ιήσετε ή

απενεργ�π�ιήσετε κατά

��ύληση. Η λειτ�υργία loudness

κάνει πι� δυναµική τη µ�υσική.

Αντισταθµί6ει την έλλειψη

ευαισθησίας τ�υ ανθρώπιν�υ

α�τι�ύ σε υψηλές και  αµηλές

συ ν�τητες, κατά την ακρ�αση

µ�υσικής  αµηλής έντασης.

gπ�τε θέλετε, µπ�ρείτε να

επανα�έρετε τις ρυθµίσεις ή �υ

στις αρ ικές τ�υς τιµές. Εάν

αλλά&ετε γνώµη και

απ��ασίσετε να µην

απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας,

απλά πιέστε ένα πλήκτρ� πηγής

στ� ταµπλ�  ειρισµ�ύ τ�υ

BeoSound 9000.

Aι απ�θηκευµένες ρυθµίσεις

ή �υ ε�αρµ�6�νται κάθε ��ρά

π�υ ενεργ�π�ιείτε τ� 

BeoSound 9000.

Πρ�σαρµ�γή και απ�θήκευση ρυθµίσεων ή �υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! gταν τ� BeoSound 9000

 ρησιµ�π�ιείται σε πλήρως εν�π�ιηµένη

διάτα&η (ανατρέ&τε στην εν�τητα 'Bρήση τ�υ

BeoSound 9000 µε µια συσκευή �ίντε�'), �

ή �ς πρέπει να ρυθµί6εται �πως

περιγρά�εται στις �δηγίες της συσκευής σας

�ίντε�. Η �θ�νη τ�υ BeoSound 9000

εµ�ανί6ει τ� µήνυµα TV OPERATED.

�ι πρώτες τέσσερις �θ�νες απ�τελ�ύν

παραδείγµατα δυνατών ρυθµίσεων των

δια��ρων λειτ�υργιών ήM�υ. Η ένταση τ�υ

ήM�υ ρυθµίZεται σε �ήµατα τ�υ δύ� σε µια

περι�Mή απ� τ� 00 έως τ� 72, τα πρίµα και

τα µπάσα ρυθµίZ�νται σε µια περι�Mή απ�

τ� -4 έως τ� +4 και η ισ�ρρ�πία (εδώ

�υδέτερη) ρυθµίZεται µέMρι τ� 8 σε κάθε

κανάλι. Τ� πέµπτ� παράδειγµα είναι µια

�θ�νη π�υ δείMνει τη ρύθµιση της

λειτ�υργίας loudness – ON εάν η

λειτ�υργία είναι ενεργ�π�ιηµένη και OFF

εάν είναι απενεργ�π�ιηµένη. Η �θ�νη

SOUND OK? σας πρ�τρέπει να

απ�θηκεύσετε τις τρέM�υσες ρυθµίσεις

ήM�υ.

Ρυθµίσεις ή3�υ

Εάν θέλετε να αλλά&ετε τις ρυθµίσεις ή �υ,

απλά επιλέ&τε την αντίστ�ι η λειτ�υργία,

κάντε τις ρυθµίσεις π�υ θέλετε και

απ�θηκεύστε τις.

Εάν δεν έMετε απ�θηκεύσει τις  ρυθµίσεις τ�υ

ήM�υ σας...

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

ρύθµισης πρίµων

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

ρύθµισης µπάσων

Πιέστε για πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία

ισ�ρρ�πίας

Πιέστε για να αυ&ήσετε

ή να µειώσετε τα πρίµα

ή τα µπάσα, ή ρυθµίστε

την ισ�ρρ�πία µετα&ύ

τ�υ αριστερ�ύ και

δε&ι�ύ η εί�υ

Πιέστε για να δείτε την

κατάσταση της

λειτ�υργίας loudness

– LOUDNESS ON ή

LOUDNESS OFF 

Πιέστε και πάλι 

LOUDNESS για να

αλλά&ετε τη ρύθµιση

Πιέστε για απ�δ� ή

�λων των ρυθµίσεων

ή �υ – στην �θ�νη

εµ�ανί6εται τ� µήνυµα

SOUND OK?

Πιέστε για απ�θήκευση

�λων των ρυθµίσεων

ή �υ

Πιέστε για επανα��ρά

των ρυθµίσεων ή �υ

στις πρ�ηγ�υµένως

απ�θηκευµένες τιµές

TREBLE

BASS

BALANCE

�

�

LOUDNESS
LOUDNESS ON

LOUDNESS OFF

OK
SOUND OK

OK

RESET
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A  ειρισµ�ς τ�υ CD player

BeoSound 9000 είναι δυνατ�ς

απ� απ�σταση µέσω τ�υ

τηλε ειριστηρί�υ Beo4.

Τ� τηλε ειριστήρι� Beo4

 ειρί6εται �λες τις κύριες

λειτ�υργίες τ�υ BeoSound 9000,

�πως την ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ ή τ�υ CD player, την

αλλαγή ραδι��ωνικών σταθµών,

κ�µµατιών CD ή CD. Επιλέγει

επίσης σταθµ�ύς ή CD πρ�ς

αναπαραγωγή, ρυθµί6ει

λειτ�υργίες ή �υ, διακ�πτει

πρ�σωρινά την αναπαραγωγή και

θέτει σε κατάσταση αναµ�νής.

Τ� τηλε ειριστήρι� Beo4 σας

δίνει τη δυνατ�τητα να επιλέ&ετε

συγκεκριµένα κ�µµάτια απ� CD,

να επιλέ&ετε για αναπαραγωγή

µ�υσικές ακ�λ�υθίες απ�

συγκεκριµέν�υς δίσκ�υς, να

ανα6ητήσετε πρ�ς τα εµπρ�ς και

πίσω σε CD, να ενεργ�π�ιείτε τις

λειτ�υργίες τυ αίας και

επε&εργασµένης αναπαραγωγής,

�πως και να επιλέ&ετε επιπλέ�ν

συσκευές.

Xρήση τ�υ τηλε ειριστηρί�υ Beo4

RADIO

CD

�

�

0 – 9

ss tt

STOP

GO

LIST
RANDOM

GO

∧

∨

•

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

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι��ών�υ

Πιέστε για να ενεργ�π�ιήσετε τ� CD player

Μετακινηθείτε ανάµεσα στ�υς

ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς ή τα κ�µµάτια

εν�ς CD. Πιέστε � ενώ εµ�ανί6εται τ�

µήνυµα RANDOM στην �θ�νη, για να

ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία, ή � για να

την απενεργ�π�ιήσετε

Eρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για

να εισάγετε έναν αριθµ� ραδι��ωνικ�ύ

σταθµ�ύ ή έναν αριθµ� CD. Για να επιλέ&ετε

ένα κ�µµάτι, πιέστε LIST µέ ρι να

εµ�ανισθεί η ένδει&η TRACK στην �θ�νη* και

στη συνέ εια  ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά

πλήκτρα για να εισάγετε τ�ν αριθµ� τ�υ

κ�µµατι�ύ

Πιέστε για να µετακινηθείτε στ�

πρ�ηγ�ύµεν� ή στ� επ�µεν� CD

Πιέστε �π�τε θέλετε να διακ�ψετε

πρ�σωρινά την αναπαραγωγή

Πιέστε για συνέ εια της αναπαραγωγής – Τ�

πλήκτρ� GO ισ�δυναµεί µε τ� πλήκτρ� PLAY

τ�υ ταµπλ�  ειρισµ�ύ τ�υ BeoSound 9000

Πιέστε για εµ�άνιση πρ�σθετων πλήκτρων ή

λειτ�υργιών*, π. . RANDOM

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της πηγής ή

λειτ�υργίας στην �θ�νη τ�υ Beo4

Για αύ&ηση ή µείωση της έντασης, πιέστε στ�

κέντρ� για διακ�πή τ�υ ή �υ, πιέστε και πάλι

για επανα��ρά τ�υ ή �υ

Θέση τ�υ BeoSound 9000 σε κατάσταση

αναµ�νής

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστ�ύν τα

αντίστ�ι α πρ�σθετα πλήκτρα στ� Beo4,

πρέπει να τα πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Ανατρέ&τε στις

�δηγίες  ρήσης τ�υ Beo4 για πληρ���ρίες

σ ετικά µε την πρ�σθήκη πλήκτρων στ�

Beo4.
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Για να  ρησιµ�π�ιήσετε τ�

BeoSound 9000 µα6ί µε µια

συσκευή �ίντε� της 

Bang & Olufsen, πρέπει να τα

συνδέσετε µε ένα καλώδι�

Master Link και να

δηµι�υργήσετε µια εν�π�ιηµένη

διάτα&η AV.

Εάν επιλέ&ετε τη σύνδεση των

πρ�ϊ�ντων σας Bang & Olufsen,

µπ�ρείτε να κατανείµετε τ�ν ή �

των πηγών σας σε �λ� τ� σπίτι

σας.

Επειδή είναι διαθέσιµες π�λλές

δια��ρετικές διατά&εις,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen για

περισσ�τερες πληρ���ρίες.

A πρ�γραµµατισµ�ς επιλ�γής

απ�τελεί πρ�ϋπ�θεση για τις

εν�π�ιηµένες διατά&εις. ∆εν

είναι απαραίτητ�ς εάν τ�

BeoSound 9000 συνδέεται µ�ν�

µε η εία!

Η  ρήση τ�υ BeoSound 9000 µε

συσκευές �ίντε� απαιτεί επίσης

τη  ρήση εν�ς τηλε ειριστηρί�υ

Beo4. Ανατρέ&τε στην εν�τητα

'Xρήση τ�υ τηλεMειριστηρί�υ

Beo4' ή στις �δηγίες  ρήσης τ�υ

Beo4.

Eρήση τ�υ BeoSound 9000 µε µια συσκευή �ίντε�

Πλήρως εν�π�ιηµένη διάτα�η

gταν τ� BeoSound 9000  ρησιµ�π�ιείται σε

πλήρως εν�π�ιηµένη διάτα&η, τα η εία

συνδέ�νται µε τη συσκευή �ίντε�, η �π�ία

αναλαµ�άνει �ρισµένες απ� τις λειτ�υργίες

π�υ ανα�έρ�νται στις παρ�ύσες �δηγίες.

Επιπλέ�ν, �λες �ι λειτ�υργίες τηλε ειρισµ�ύ

(ή �υ και εικ�νας) πρέπει να απευθύν�νται

στη συσκευή �ίντε�. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ&τε στις �δηγίες της

συσκευής �ίντε�.

Αναπαραγωγή µιας πηγής απ� τ� σύστηµα

AV...

Ραδι��ωνικές/τηλε�πτικές εκπ�µπές

Simulcast – για παρακ�λ�ύθηση εν�ς

τηλε�πτικ�ύ καναλι�ύ ενώ ακ�ύτε τ�ν ήM�

εν�ς ραδι��ωνικ�ύ σταθµ�ύ...

Πιέστε ένα πλήκτρ�

πηγής στ� Beo4, π. .

CD, RADIO, TV, κλπ.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε επανειληµµένα

µέ ρι να εµ�ανιστεί τ�

µήνυµα AV* στην

�θ�νη τ�υ Beo4

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ και

έναρ&η εκπ�µπής

simulcast

CD
RADIO

TV

TV

LIST
AV

RADIO

Εν�π�ιηµένη διάτα�η AV

Σε µια εν�π�ιηµένη διάτα&η AV, ένα 6εύγ�ς

ενεργών η είων συνδέεται µε τ� 

BeoSound 9000. Μπ�ρείτε να ακ�ύτε �π�ια

πηγή θέλετε απ� τα η εία εν�ς απ� τα δύ�

συστήµατα. Η τ�π�θέτηση τ�υ 

BeoSound 9000 και της συσκευής �ίντε� στ�

ίδι� δωµάτι� δεν είναι απαραίτητη.

Αναπαραγωγή τηλε�πτικ�ύ ήM�υ, ήM�υ απ�

συσκευή �ίντε� ή δ�ρυ��ρικ� δέκτη απ� τα

ηMεία τ�υ BeoSound...

Αναπαραγωγή ραδι��ών�υ ή CD στα ηMεία

της τηλε�ρασης...

Πιέστε µέ ρι να

εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

AV* στην �θ�νη τ�υ

Beo4

Πιέστε για ακρ�αση

τηλε�πτικ�ύ ή �υ,

ή �υ απ� τ� �ίντε� ή

εν�ς πρ�γράµµατ�ς

δ�ρυ��ρικής

τηλε�ρασης/

ραδι��ών�υ

Πιέστε µέ ρι να

εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

AV* στην �θ�νη τ�υ

Beo4

Πιέστε για ακρ�αση

ραδι��ωνικ�ύ ή �υ ή...

...πιέστε για ακρ�αση

εν�ς CD

LIST
AV

TV
V TAPE

SAT

LIST
AV

RADIO

CD

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα AV

στ� Beo4, πρέπει να τ� πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών. Ανατρέ&τε στις �δηγίες  ρήσης

τ�υ Beo4 για πληρ���ρίες σ ετικά µε την

πρ�σθήκη λειτ�υργιών στ� Beo4.



Θέστε �λ� τ� σύστηµα Bang & Olufsen σε

κατάσταση αναµ�νής και στη συνέMεια

(Mρησιµ�π�ιώντας τ� τηλεMειριστήρι� Beo4):
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Πρ�γραµµατισµ/ς επιλ�γών

Για να απ�τελέσει τ� BeoSound 9000 τµήµα

µιας διάτα&ης AV, πρέπει να �ε�αιωθείτε �τι

έ ει ρυθµιστεί κατάλληλα ώστε να

λειτ�υργεί µε τα άλλα πρ�ϊ�ντα π�υ έ ετε

πρ�σθέσει. Αυτ� σηµαίνει �τι πρέπει να

πρ�γραµµατίσετε τ� BeoSound 9000 στη

σωστή επιλ�γή.

Τ� BeoSound 9000 έMει πέντε δια��ρετικές

ρυθµίσεις επιλ�γής:

Επιλ�γή 0. Eρησιµ�π�ιείται σε διατά&εις AV

εν�ς δωµατί�υ. Η Επιλ�γή αυτή επιλέγεται

αυτ�µατα εάν δε συνδέ�νται η εία (ή

ακ�υστικά) απευθείας µε τ� 

BeoSound 9000.

Επιλ�γή 1 (εργ�στασιακή ρύθµιση).

Eρησιµ�π�ιείται �ταν τ� BeoSound 9000

 ρησιµ�π�ιείται µεµ�νωµένα ή �ταν

συνδέεται µε ενεργά η εία σε µια

εν�π�ιηµένη διάτα&η AV.

Επιλ�γή 2. Eρησιµ�π�ιείται �ταν τ�

BeoSound 9000 έ ει εγκατασταθεί σε 

ένα δωµάτι� και είναι συνδεδεµέν� σε

σύστηµα εικ�νας σε άλλ� δωµάτι�.

Επιλ�γή 5. Eρησιµ�π�ιείται �ταν τ�

BeoSound 9000 έ ει εγκατασταθεί σε 

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, τ� �π�ί�

περιλαµ�άνει επίσης µια τηλε�ραση 

Bang & Olufsen.

Επιλ�γή 6. Eρησιµ�π�ιείται �ταν τ�

BeoSound 9000 έ ει εγκατασταθεί σε 

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι� Mωρίς

τηλε�ραση Bang & Olufsen.

Επιλ�γή 2 Επιλ�γή 0

Σε ένα πλήρως εν�π�ιηµέν� σύστηµα, τ�

BeoSound 9000 ενεργεί ως απλή  πηγή. �

ήM�ς αναπαράγεται µέσω των ηMείων της

τηλε�ρασης BeoVision – ή, �πως �αίνεται

εδώ, µέσω εν�ς Zεύγ�υς ενεργών ηMείων

συνδεδεµένων µε την τηλε�ραση.
> Κρατήστε

πιεσµέν� τ�

πλήκτρ� • ενώ

πιέ6ετε τ� LIST.

> gταν η �θ�νη τ�υ

Beo4 εµ�ανίσει τ�

µήνυµα OPTION?,

πιέστε GO.

> Πιέστε LIST για να

εµ�ανιστεί η

ένδει&η A.OPT και

στη συνέ εια

πληκτρ�λ�γήστε

τ� σωστ� ν�ύµερ�

(0, 1, 2, 5 ή 6).

Επιλ�γή 1 Επιλ�γή 1

Σε µια εν�π�ιηµένη διάταPη AV εν�ς

δωµατί�υ, ένα Zεύγ�ς ενεργών ηMείων

συνδέεται µε τ� BeoSound 9000.

Επιλ�γή 2 Επιλ�γή 2

Σε µια εν�π�ιηµένη διάταPη AV δύ�

δωµατίων, τ� BeoSound 9000 συνδέεται µε

ένα Zεύγ�ς ενεργών ηMείων σε ένα

δωµάτι� και µε τ� σύστηµα �ίντε� σε ένα

άλλ�.
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Η καν�νική συντήρηση, �πως �

καθαρισµ�ς της BeoSound 9000,

είναι στις ευθύνες τ�υ  ρήστη.

Για να έ ετε τα καλύτερα

απ�τελέσµατα, ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες.

Μη  ρησιµ�π�ιήσετε �ιν�πνευµα

ή άλλ�υς διαλύτες για να

καθαρίσετε �π�ι�δήπ�τε µέρ�ς

της BeoSound 9000! 

Επι.άνειες

Πριν τ�ν καθαρισµ� τ�υ BeoSound 9000,

συνιστάται να αν�ί&ετε τη γυάλινη π�ρτα και

στη συνέ εια να απ�συνδέσετε τ� ρεύµα. Με

αυτ�ν τ�ν τρ�π�, θα έ ετε πρ�σ�αση σε �λες

τις επι�άνειες για καθαρισµ�.

Eρησιµ�π�ιείτε ένα µαλακ�, στεγν� πανί για να

&εσκ�νί6ετε τ� BeoSound 9000. Για τ�ν

καθαρισµ� των επι�ανειών, είναι καλύτερα να

 ρησιµ�π�ιείτε ένα ήπι� καθαριστικ� τ6αµιών.

Μη3ανισµ/ς CD

Τ� κύκλωµα π�υ ελέγ ει την κίνηση τ�υ

�ρα ί�να CD διαθέτει µια ενσωµατωµένη

λειτ�υργία ασ�αλείας, η �π�ία πρ�στατεύει τα

δά τυλά σας, κλπ. ώστε να µην  τυπηθ�ύν απ�

τ�ν τα ύτατα κιν�ύµεν� �ρα ί�να.Τ� κύκλωµα

αυτ� ε&αρτάται απ� τ� �ως/τις αντανακλάσεις

και λειτ�υργεί µέσω ε&αρτηµάτων �πτικής

σύ6ευ&ης, π�υ είναι ενσωµατωµένα στ�υς δύ�

µικρ�ύς 'πείρ�υς' (A). Κατά τ� άν�ιγµα της

γυάλινης π�ρτας ή εάν διακ�πεί τ� κύκλωµα

�ωτ�ς, � �ρα ί�νας επι�ραδύνεται και τελικά

σταµατά.

Με τ�ν καιρ�, µπ�ρεί να συσσωρευτεί σκ�νη κι

επ�µένως να ελαττωθεί τ� εκπεµπ�µεν� �ως

απ� και πρ�ς τα ε&αρτήµατα �πτικής σύ6ευ&ης.

Σωµατίδια σκ�νης στ� εσωτερικ� της γυάλινης

π�ρτας είναι επίσης δυνατ�, να πρ�καλέσ�υν

ασυνήθιστες αντανακλάσεις, �ι �π�ίες ίσως

ερµηνευτ�ύν λανθασµένα απ� τ� µη ανισµ�

ασ�αλείας.

Επ�µένως, για να απ��ύγετε τη δυσλειτ�υργία

τ�υ κυκλώµατ�ς ασ�αλείας, συνιστάται να

σκ�υπί6ετε τακτικά τη σκ�νη απ� τ�υς δύ�

πείρ�υς (A). Παρ�µ�ια, �ταν καθαρί6ετε τις

επι�άνειες τ�υ BeoSound 9000, µην &ε νάτε να

καθαρί6ετε την εσωτερική επι�άνεια της

γυάλινης π�ρτας.

A

A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πρ�σέ ετε ιδιαίτερα τη γυάλινη

π�ρτα! Εάν ραγίσει ή σπάνια κάπ�ι� µικρ�

κ�µµάτι, ή εάν πάθει κάπ�ια άλλη 6ηµιά,

πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως, δι�τι

δια��ρετικά µπ�ρεί να πρ�καλέσει

σηµαντικ�ύς τραυµατισµ�ύς. Σε περίπτωση

π�υ απαιτηθεί αντικατάσταση της γυάλινης

π�ρτας, επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen.
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1ειρισµ/ς των CD σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚA! Εάν συναντήσετε πρ��λήµατα

κατά την αναπαραγωγή εν�ς συγκεκριµέν�υ

CD, ελέγ&τε τ� για τυ �ν 6ηµιές (γρατσ�υνιές,

δα τυλιές, σκ�νη ή �ρωµιά, κλπ.). Είναι πιθαν�

να συσσωρευτεί σκ�νη στα CD, ειδικά εάν τα

α�ήσετε τ�π�θετηµένα στ� BeoSound 9000

για π�λύ καιρ�.

Εάν δεν υπάρ �υν �ρατά σηµάδια στ� CD,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα της 

Bang & Olufsen. Μην επι ειρήσετε να

καθαρίσετε µ�ν�ι σας τα �πτικά τ�υ

µη ανισµ�ύ CD – αυτή η εργασία πρέπει να

γίνεται µ�ν� απ� εκπαιδευµέν�υς τε νικ�ύς!

∆ε συνιστ�ύµε τη Mρήση ειδικών CD

καθαρισµ�ύ στ� BeoSound 9000!

Εάν εµ�ανιστεί αυτ� τ� µήνυµα, πρέπει να:

> Απενεργ�π�ιήσετε τ� BeoSound 9000.

> Σκ�υπίσετε τη σκ�νη απ� τ�υς δύ�

'πείρ�υς' (A).

> Καθαρίσετε την εσωτερική επι�άνεια της

γυάλινης π�ρτας.

> Ενεργ�π�ιήσετε και πάλι τ� BeoSound 9000.

Εάν συσσωρευτεί σκ�νη στα εPαρτήµατα

�πτικής σύZευPης, � �ραMί�νας CD

επι�ραδύνεται και τ� µήνυµα 

'CLEANING REQUIRED' εµ�ανίZεται στην

�θ�νη τ�υ BeoSound 9000.



Αλλαγή ή διαγρα.ή τ�υ κωδικ�ύ

PIN

Ενώ η λειτ�υργία τ�υ κωδικ�ύ PIN είναι
ενεργ�π�ιηµένη, µπ�ρείτε πάντα να κάνετε
αλλαγές στ�ν κωδικ� PIN.

ΕπιλέPτε NEW PIN? για αλλαγή τ�υ κωδικ�ύ
PIN

ΕπιλέPτε PIN OFF? για διαγρα�ή τ�υ
κωδικ�ύ PIN

Για λ�γ�υς ασ�αλείας, σε µια περί�δ� 3 ωρών,
είναι δυνατ�ν να αλλάPετε ή να ελέγPετε τ�ν
κωδικ� PIN µ�ν� πέντε ��ρές. Αν γίνει λανθα-
σµένη εισαγωγή κωδικ�ύ για πέντε ��ρές, τ�
BeoSound 9000 απενεργ�π�ιείται, και θα
πρέπει να τ� α�ήσετε σε κατάσταση αναµ�νής
για 3 ώρες, πριν πρ�σπαθήσετε και πάλι.
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Μπ�ρείτε να πρ�στατεύσετε τ�

BeoSound 9000 εισάγ�ντας έναν

τετραψή�ι� κωδικ� PIN

(Πρ�σωπικ� Αριθµ�

Αναγνώρισης) της επιλ�γής σας.

Εάν τ� BeoSound 9000

απ�συνδεθεί απ� τ� ρεύµα για

περισσ�τερ� απ� περίπ�υ 30

λεπτά, µ�ν� αυτ�ί π�υ γνωρί6�υν

τ�ν κωδικ� PIN θα µπ�ρ�ύν να

έ �υν πρ�σ�αση στ� 

BeoSound 9000.

Εάν δεν εισα θεί � κωδικ�ς PIN,

τ� BeoSound 9000 τίθεται

αυτ�µατα σε αναµ�νή µετά απ�

3 λεπτά.

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ�

σύστηµα κωδικ�ύ PIN, για να

αλλά&ετε τ�ν κωδικ� ή για να

τ�ν διαγράψετε ε&' �λ�κλήρ�υ,

τ� BeoSound 9000 πρέπει να

είναι σε κατάσταση αναµ�νής.

Εάν  άσετε ή &ε άσετε τ�ν

κωδικ� σας, επικ�ινωνήστε µε

ένα κατάστηµα της 

Bang & Olufsen για έναν κύρι�

κωδικ� (Master) π�υ

απενεργ�π�ιεί τ�ν κωδικ� PIN

και σας επιτρέπει την πρ�σ�αση

στ� σύστηµα τ�υ 

BeoSound 9000.

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN 

Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN

Ενώ τ� BeoSound 9000 είναι σε κατάσταση
αναµ�νής µπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ�ν κωδικ�
PIN.

Τ� ψη�ί� αντικαθίσταται απ� έναν * και η
επ�µενη υπ�γράµµιση ανα��σ�ήνει.
ΣυνεMίστε την εισαγωγή των τελευταίων
τριών ψη�ίων µε τ�ν ίδι� τρ�π�.

Αν θέλετε να αλλάPετε τα εισαγµένα ψη�ία...

Μετά την εισαγωγή τ�υ κωδικ�ύ PIN...

Αν γίνει µια λανθασµένη εισαγωγή κωδικ�ύ
για δεύτερη ��ρά, πρέπει να ρυθµίσετε τ�ν
κωδικ� PIN απ� την αρMή.

Πιέστε � δύ� ��ρές
και έπειτα PAUSE για
να ενεργ�π�ιήσετε τη
λειτ�υργία τ�υ
κωδικ�ύ PIN. Η �θ�νη
εµ�ανί6ει NEW PIN για
1,5 δευτ...

...στη συνέ εια
µπ�ρείτε να εισάγετε
έναν κωδικ� PIN

Πιέστε για να
επιλέ&ετε ένα ψη�ί�*

Πιέστε για απ�δ� ή
τ�υ ψη�ί�υ

Πιέστε για να αρ ίσετε
την εισαγωγή απ� την
αρ ή

Πιέστε για απ�δ� ή τ�υ
κωδικ�ύ PIN. Η �θ�νη
εµ�ανί6ει CONFIRM για
1,5 δευτ...

...µετά εισάγετε και
πάλι τ�ν κωδικ� PIN

Πιέστε για
επι�ε�αίωση τ�υ
κωδικ�ύ PIN

Η �θ�νη εµ�ανί6ει �τι
η ρύθµισή σας έ ει
απ�θηκευθεί

�

�

PAUSE
NEW PIN

PIN ____

�

�

OK

RESET

OK

CONFIRM

PIN ____

OK

STORED

Πιέστε � δύ� ��ρές και
έπειτα PAUSE για να
ενεργ�π�ιήσετε τη
λειτ�υργία τ�υ κωδικ�ύ
PIN

Εισάγετε τ�ν τρέ �ντα
κωδικ� PIN. Η �θ�νη
εµ�ανί6ει NEW PIN?

Πιέστε για να επιλέ&ετε
µετα&ύ δύ� επιλ�γών
NEW PIN? ή PIN OFF?

Εισάγετε τ� νέ�
κωδικ� PIN 

Πιέστε για απ�δ� ή τ�υ
νέ�υ κωδικ�ύ PIN. Η
�θ�νη εµ�ανί6ει CON-
FIRM για 1,5 δευτ....

...µετά εισάγετε και
πάλι τ� νέ� κωδικ� PIN

Πιέστε για επι�ε�αίωση
τ�υ νέ�υ κωδικ�ύ PIN

Η �θ�νη εµ�ανί6ει �τι
� νέ�ς κωδικ�ς PIN
έ ει απ�θηκευθεί

Η λειτ�υργία τ�υ
κωδικ�ύ PIN είναι
απενεργ�π�ιηµένη και
η �θ�νη εµ�ανί6ει
DELETED για 3 δευτ.

�

�

PAUSE

PIN ____

NEW PIN?

�

�

NEW PIN?

PIN OFF?

PIN ____

OK
CONFIRM

PIN ____

OK

STORED

DELETED

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Είναι επίσης δυνατή η

εισαγωγή των ψη�ίων  ρησιµ�π�ιώντας τα

αριθµητικά πλήκτρα 0 – 9 στ�

τηλε ειριστήρι� Beo4.



#ε3άσετε τ�ν κωδικ/ PIN;

Αν &ε άσετε τ�ν κωδικ� PIN µπ�ρείτε να
6ητήσετε έναν πενταψή�ι� Κύρι� Κωδικ�
απ� τ� κατάστηµα της Bang & Olufsen.

cταν λά�ετε τ�ν Κύρι� Κωδικ�...

Μετά την εισαγωγή τ�υ Κύρι�υ Κωδικ�ύ, τ�
BeoSound 9000 µπ�ρεί να Mρησιµ�π�ιηθεί
Mωρίς να εισάγετε και πάλι τ�ν κωδικ�.
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1ρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN

gταν ένας κωδικ�ς PIN έ ει πρ�γραµµατιστεί,
και τ� BeoSound 9000 είναι απ�συνδεδεµέν�
απ� τ� ρεύµα για περισσ�τερ� απ� 30 λεπτά,
θα πρέπει να εισάγετε τ�ν κωδικ� PIN �ταν τ� 
BeoSound 9000 ενεργ�π�ιηθεί και πάλι.

Σε περίπτωση εισαγωγής εν�ς λανθασµέν�υ
κωδικ�ύ PIN, η �θ�νη θα εµ�ανίσει ERROR
και θα πρέπει να Pαναπρ�σπαθήσετε. Μετά
την πέµπτη πρ�σπάθεια, τ� BeoSound 9000
απενεργ�π�ιείται, και θα πρέπει να τ�
α�ήσετε σε κατάσταση αναµ�νής για 3 ώρες,
πριν µπ�ρέσετε να πρ�σπαθήσετε και πάλι.

Εισάγετε τ�ν κωδικ�
PIN

Πιέστε για να
επιλέ&ετε ένα ψη�ί�

Πιέστε για απ�δ� ή
τ�υ ψη�ί�υ

Μετά την εισαγωγή
τ�υ κωδικ�ύ PIN, η
�θ�νη επιστρέ�ει στην
ένδει&η της σ ετικής
πηγής π. . RADIO 1

PIN ____

�

�

OK

RADIO 1

gταν η �θ�νη είναι
αν�ικτή για την
εισαγωγή τ�υ κωδικ�ύ
PIN...

Πιέστε τ� πλήκτρ� �
για περισσ�τερ� απ� 3
δευτερ�λεπτα για να
αλλά&ετε την �θ�νη
ώστε να  ωράει 5
ψη�ία

Εισάγετε τ�ν Κύρι�
Κωδικ�

Πιέστε για να
επιλέ&ετε ένα ψη�ί�

Πιέστε για απ�δ� ή
τ�υ ψη�ί�υ

Η �θ�νη εµ�ανί6ει �τι
� κλείδωµα τ�υ
κωδικ�ύ PIN είναι
απενεργ�π�ιηµέν�

PIN ____

�

PIN _____

PIN _____

�

�

OK

DELETED
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Για τη δική σας πληρ���ρηση...

�ι ανάγκες σας ως �ρήστη, ε�ετά��νται

πρ�σεκτικά κατά τη διαδικασία σ�εδιασµ�ύ

και ανάπτυ�ης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς 

Bang & Olufsen και κατα+άλ�υµε ιδιαίτερη

πρ�σπάθεια να κάν�υµε τα πρ�ϊ�ντα µας

εύκ�λα και άνετα στη �ρήση.

Επ�µένως, ελπί��υµε να διαθέσετε τ� �ρ�ν�

για να µας πείτε τις εµπειρίες σας µε τ�

πρ�ϊ�ν της Bang & Olufsen. �τιδήπ�τε

θεωρείτε σηµαντικ� – θετικ� ή αρνητικ� –

µπ�ρεί να µας +�ηθήσει στις πρ�σπάθειες

τελει�π�ίησης των πρ�ϊ�ντων µας.

Σας ευ�αριστ�ύµε!

Γράψτε στη 

διεύθυνση: Bang & Olufsen a/s

Consumer Service dept.

7210 Peter Bangs Vej 15 

DK–7600 Struer

ή στείλτε �α�: Bang & Olufsen

Consumer Service 

+45 97 85 39 11 (fax.)

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκε�θείτε τις ιστ!σελίδες µας στη

διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com

3507498 0504          Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer



Τ� παρ�ν πρ�ϊ�ν ικαν�π�ιεί τις απαιτήσεις π�υ

ανα�έρ�νται στις �δηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

Η µαύρη και κίτρινη ετικέτα επάνω στ� CD

player, πρ�ειδ�π�ιεί �τι η συσκευή

περιλαµ�άνει ένα σύστηµα laser π�υ

κατατάσσεται στην κλάση 1 των πρ�ϊ�ντων

laser. Σε περίπτωση π�υ πρ�κύψ�υν

πρ��λήµατα µε τ� CD player, επικ�ινωνήστε

µε τ� κατάστηµα της Bang & Olufsen. Η

συσκευή πρέπει να αν�ίγεται µ�ν� απ�

ε&�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ� σέρ�ις.

ΠΡAΣAEΗ: Η  ρήση  ειρισµών, ρυθµίσεων ή

διαδικασιών δια��ρετικών απ� αυτών π�υ

καθ�ρί6�νται εδώ, µπ�ρεί να έ ει ως

απ�τέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη

ακτιν���λία.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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