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Systém BeoSound 9000 lze ovládat 

přímo prostřednictvím jeho ovládacího 

panelu nebo pomocí dálkového 

ovladače Beo4.

Ať už umístíte systém BeoSound 9000 

na stůl, na stěnu (na výšku nebo na 

šířku), nebo na speciální podstavec, 

pozici ovládacího panelu lze upravit 

podle orientace systému.

Přehrávač disků CD

Systém BeoSound 9000 obsahuje 6 přihrádek na 

disky CD. Disky jsou přehrávány pomocí čtecího 

zařízení, které se pohybuje mezi jednotlivými 

přihrádkami. Čtecí zařízení přesunete stisknutím 

tlačítka pro přímou volbu disku CD vedle přihrádky 

disku.

Základy používání systému BeoSound 9000

Po přepnutí systému BeoSound 9000 do 

pohotovostního režimu se čtecí zařízení vždy 

přesune vedle ovládacího panelu a přihrádky na 

disk CD 1.
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POZNÁMKA! V Referenční příručce najdete pokyny k 

demontáži a montáži ovládacího panelu.

 Tlačítko pro vložení disku

Tlačítko pro vložení disku se nachází v dolní části 

systému BeoSound 9000.

Tlačítko pro přímou volbu disku CD

Tlačítko pro volbu disku se nachází vedle všech 6 

přihrádek na disky. 

Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete disk CD vložený 

v příslušné přihrádce.

• Tlačítko pohotovostního režimu

Sluchátkový konektor

Ovládací panel systému BeoSound 9000
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Tlačítka na ovládacím panelu

Tlačítka na ovládacím panelu jsou ergonomicky 

seskupena podle druhu funkcí. Obsluha systému je 

díky tomuto rozmístění velmi snadná.

Položky displeje

Displej uživatele informuje o operacích systému 

BeoSound 9000, například o přehrávání 

naprogramované pořadí disků CD pojmenované 

GLENN MILLER. Podrobnosti o činnosti displeje 

najdete v Referenční příručce v části Přepínání 

displeje. 

Nastavení zvuku. Tato tlačítka 

poskytují přístup k funkcím pro 

úpravu zvuku:

VOL r a VOL u: Zvýší a sníží 

hlasitost.

MUTE: Vypne nebo aktivuje 

reproduktory.

TREBLE, BASS, BALANCE a 

LOUDNESS: Nastavení 

vlastností zvuku z reproduktorů.

RESET: Obnoví výchozí nastavení 

zvuku.

Funkce časovače. Tato tlačítka 

poskytují přístup k funkcím 

časovače:

TIMER: Slouží k nastavení systému 

BeoSound 9000 pro časované 

zapnutí přehrávání a vypnutí.

ON/OFF: Volby ON a OFF určují, 

kdy časovač zazní a kdy se 

vykoná.

CHECK: Slouží ke kontrole 

nastavení časovačů.

CLEAR: Smaže nastavení časovačů.

CLOCK: Nastaví nebo zobrazí 

vestavěné hodiny.

Funkce pro disky CD. Tato tlačítka 

poskytují přístup k funkcím pro 

disky CD:

CD: Přehraje disk CD.

PAUSE: Pozastaví přehrávání.

SELECT a EDITING: 

 Programování přehrávání disků 

a skladeb.

RANDOM a EDIT: Obsluha funkcí 

pro náhodné přehrávání a 

úpravu přehrávání disků CD.

NAMING: Slouží k pojmenování 

disků a naprogramovaného 

pořadí.

CLEAR: Smaže naprogramované 

hodnoty. 

Funkce rádia. Tato tlačítka poskytují přístup k 

funkcím rádia:

RADIO: Pustí rádio.

TUNE, AM/FM a P. NO.: Slouží k ladění stanic a jejich 

očíslování.

NAMING: Slouží k pojmenování stanic.

CLEAR: Smaže stanice. 

Funkce A. AUX. Toto tlačítko zapíná doplňkové 

audiozařízení.

Funkce pohotovostního režimu. Přepne systém 

BeoSound 9000 do pohotovostního režimu.

Pokud se při první aktivaci funkce na displeji objeví 

údaj PIN, přičemž jste od prodejce Bang & Olufsen 

produktů kód PIN dosud neobdrželi, kontaktujte 

prodejce. Další informace o funkci ochrany kódem 

PIN najdete v Referenční příručce v kapitole Systém 

ochrany kódem PIN na straně 36. 

TREBLE RESET

BASS MUTE

BALANCE VOL    

LOUDNESS VOL   

OK

TIMER ON/OFF

CHECK

CLOCK CLEAR

OK

RANDOM CD

EDIT PAUSE

SELECT EDITING

NAMING CLEAR

OK

TUNE RADIO

AM/FM

P. NO.

NAMING CLEAR

OK

A. AUX
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Po vložení disků CD (1–6) do přihrádek 

systému BeoSound 9000 je vše 

připraveno k přehrávání.

Po stisknutí tlačítka pro přehrávání disků 

CD se zaregistrují veškeré informace o 

vložených discích, například o počtu 

skladeb. Potom se přehrají všechny 

vložené disky CD. 

Lze přepínat jednotlivé  disky CD a 

skladby dle vlastní volby. Pomocí funkce 

přehrávání v náhodném pořadí lze disky 

CD a skladby na jednotlivých discích 

přehrávat v náhodném pořadí.

Po 12 hodinách nepřerušovaného hraní 

se systém BeoSound 9000 zastaví. 

Pokud chcete poslouchat jiný zdroj, 

přehrávač CD se automaticky přepne.

Použití přehrávače CD

Vkládání disků CD

Po stisknutí tlačítka pro vložení disku se otevřou 

skleněná dvířka. Můžete vkládat a vyjímat disky 

zcela podle vašich požadavků.

Stisknutím otevřete 

skleněná dvířka

Stisknutím zavřete 

skleněná dvířka…

…nebo stisknutím zavřete 

dvířka a spustíte 

přehrávání

Pokud se čtecí zařízení nachází nad přihrádkou

disku CD, kam chcete vložit disk, posuňte čtecí zařízení 

stisknutím tlačítka pro přímo volbu u jiné přihrádky.

CD

Disk CD vkládejte potiskem nahoru. Uchopte disk CD za 

jeho hrany a vložte jej do přihrádky (horní část). Chcete-li 

disk CD vyjmout, uchopte jej za jeho hrany a mírně jej 

zatlačte dopředu. Disk se tím uvolní.
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Přehrávání disků CD

Přehrávání disku CD spustíte stisknutím tlačítka OK 

v části tlačítek označené CD. Pokud chcete přehrát 

určitý disk CD, stiskněte tlačítko pro přímou volbu 

disku CD* vedle přihrádky disku. 

Stisknutím spustíte 

přehrávání

Stisknutím přehrajete 

další skladbu

Stisknutím znovu 

přehrajete stejnou 

skladbu. Stisknete-li 

tlačítko dvakrát, přehraje 

se předchozí skladba

Stisknutím se přehrávání 

pozastaví

Stisknutím se obnoví 

přehrávání

Stisknutím se vypnou 

reproduktory. Při 

opětovném stisknutí se 

reproduktory zapnou

Stisknutím aktivujete 

pohotovostní režim

*Tlačítka pro volbu disků CD lze také použít k procházení 

skladeb na disku. Stisknete-li je jednou, vybere se disk CD. 

Pokud je stisknete a přidržíte, můžete procházet skladby 

vybraného disku.

Stisknutím spustíte 

přehrávání

Stisknutím aktivujete 

funkci náhodného 

přehrávání. Na displeji se 

zobrazí údaj RANDOM ON

Stisknete-li toto tlačítko 

dvakrát, funkce 

náhodného přehrávání se 

vypne. Na displeji se 

zobrazí údaj

RANDOM OFF

Pokud funkci náhodného přehrávání vypnete během 

přehrávání disku CD, všechny skladby následující za 

aktuálním číslem skladby se přehrají v původním pořadí, 

a to i když byly funkcí náhodného přehrávání již přehrány.

Funkci RANDOM lze použít společně s funkcí EDIT pro 

náhodné přehrávání naprogramovaných oblíbených 

skladeb. Tyto dvě funkce lze také použít s funkcí SELECT 

pro náhodné přehrávání naprogramovaných oblíbených 

skladeb například ze dvou disků CD.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Pokud aktivujete funkci náhodného přehrávání, 

disky nebo skupiny skladeb se budou přehrávat 

v náhodném pořadí. Toto pořadí bude vždy jiné.

CD

m

p

PAUSE

CD

MUTE

•

CD

RANDOM

RANDOM ON

RANDOM

RANDOM OFF

POZNÁMKA! Podrobnosti o funkci EDIT najdete 

v Referenční příručce v kapitole Volba a uložení výběru 

skladeb (pro jeden disk CD) a Aktivace a deaktivace 

přehrávání výběru skladeb.
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Systém BeoSound 9000 umožňuje přehrávání 

oblíbených disků CD v určitém pořadí. Po zahrnutí 

disku do vybrané skupiny se vedle příslušné 

přihrádky disku rozsvítí červený indikátor.

Pokud chcete přehrát disk CD, který není ve 

vybrané skupině disků, přehrávání skupiny 

vybraných disků lze potlačit. Po stisknutí tlačítka 

pro přímou volbu disku CD u přihrádky 

požadovaného disku se okamžitě spustí jeho 

přehrávání.

Také lze vynechat přehrávání disku ve skupině 

vybraných disků. Možnost SELECT* však musí být 

aktivní. Disk vyřadíte stisknutím tlačítka pro přímou 

volbu disku CD vedle přihrádky dříve vybraného 

disku.

>> Použití přehrávače CD

Stisknutím spustíte 

přehrávání disku

Stisknete tlačítko SELECT. 

Na displeji se zobrazí údaj 

SELECT DISC

Stisknutím tlačítek pro 

přímou volbu disku CD u 

přihrádek požadovaných 

disků přidejte disky do 

výběru…

Stisknutím tlačítka SELECT 

se výběr smaže a přehraje 

se všech šest disků

Stisknutím smažte výběr

Volba disků pro naprogramované 

přehrávání

Vybrané disky se začnou přehrávat v číselném 

pořadí. Pokud tuto funkci nepřerušíte, tyto disky se 

budou přehrávat po dobu 12 hodin.

CD

SELECT

SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*POZNÁMKA! Možnost SELECT zůstává aktivní po 

dobu 25 sekund od stisknutí tlačítka SELECT. Pokud 

stisknete tlačítko pro přímou volbu po ukončení 

možnosti SELECT, vybraný disk se začne okamžitě 

přehrávat, čímž potlačí volbu vybraných disků. Jakmile 

přehrávání skončí, systém BeoSound 9000 bude 

pokračovat  v přehrávání dříve vybrané sekvence.
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Zapnutí rádia

Po zapnutí rádia se automaticky vybere naposledy 

poslouchaná stanice. Na displeji se zobrazí údaj o 

přehrávané stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, nejprve 

musíte vyhledat a uložit frekvence 

rádiových stanic.

Do systému BeoSound 9000 lze uložit až 

60 rádiových stanic (podrobnější 

informace najdete v Referenční příručce).

Použití rádia

Stisknutím tlačítka 

zapnete rádio

Slouží k procházení 

rádiových stanic

Stisknutím aktivujete 

pohotovostní režim

RADIO

m

p

•
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Úprava hlasitosti

Při poslechu rádia nebo přehrávání disku CD lze 

samozřejmě kdykoli upravit hlasitost.

Slouží ke zvýšení a snížení 

hlasitosti

Ihned vypne reproduktory. 

Při opětovném stisknutí se 

reproduktory zapnou

Úprava hlasitosti

Uložíte-li vlastní úroveň hlasitosti, 

systém BeoSound 9000 tuto úroveň 

použije při každém zapnutí. Podrobnější 

informace o úpravách a uložení úrovně 

hlasitosti najdete v Referenční příručce 

v kapitole Úprava a uložení nastavení 

zvuku.
VOL r

VOL u

MUTE
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