
Vejledning

BeoSound 9000





Vejledningens indhold

For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt

at kende, har du to vejledninger til rådighed.

Vejledningen giver dig oplysninger om daglig

brug. Håndbogen giver dig et grundigt indblik i

alle aspekter af BeoSound 9000.

Til højre finder du indholdet af denne

Vejledning. Hovedkapitlerne i Håndbogen er

angivet i det følgende:

• Før du starter, 6
• Sådan sætter du BeoSound 9000 op,

7
• Tilslut kablerne, 10
• Sådan starter du, 12

• Indstil tiden, 13
• Få BeoSound 9000 til at starte eller

stoppe på et bestemt tidspunkt, 14

• Afspilning af CD’er, 18
• Afspilning af CD’er på forskellige

måder, 20
• Afspilning af favorit CD-numre, 21
• Navngiv dine CD’er, 22
• Placering af CD’er, 23
• Vis CD-oplysninger, 24

• Afspilning af andre kilder, 25

• Brug af radioen, 26
• Optimer radiolyden, 27
• Navngiv radiostationer, 28
• Afspil dine radiostationer, 29

• Juster og gem lydindstillinger, 30

• Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 31
• Brug BeoSound 9000 sammen med et

videosystem, 32

• Sådan vedligeholder du din
BeoSound 9000, 34

• PIN-kodesystemet, 36
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Din nøgle til anvendelse af BeoSound 9000

Din BeoSound 9000 er beregnet

både til nærbetjening via

betjeningspanelet på BeoSound 9000

og til fjernbetjening via Beo4.

Uanset om du anbringer 

BeoSound 9000 på et bord, lodret

eller vandret på væggen eller på den

specialdesignede stand, kan du

justere betjeningspanelets position

for at gøre det lettere at betjene

BeoSound 9000.

CD-afspiller

BeoSound 9000 omfatter 6 CD-holdere og en
slæde, som bevæger sig mellem holderne og
gør det muligt at afspille CD’er. Flyt slæden
ved at trykke på den direkte CD-vælgerknap
ved siden af CD-holderen.

Når du sætter BeoSound 9000 i Stand-by,
placerer slæden sig altid ved siden af
betjeningspanelet og CD-holder nr. 1.
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BEMÆRK! Se Håndbogen for oplysninger om,

hvordan betjeningspanelet tages af og sættes på

igen.

Betjeningspanel på BeoSound 9000

Load-knap
Load-knappen sidder nederst på BeoSound 9000.

Direkte CD-vælgerknap
Ved siden af alle 6 CD-holdere sidder en

vælgerknap. 

Tryk på denne knap for at afspille CD’en i den

pågældende holder.

• Stand-by knap

Stik til hovedtelefoner



Knapper på betjeningspanelet

Knapperne på betjeningspanelet er grupperet
hensigtsmæssigt efter funktionstype, så du
nemt kan finde rundt på panelet, mens du
betjener systemet.

Hvad siger displayet

Displayet holder dig informeret om, hvad
BeoSound 9000 foretager sig, og om
igangværende funktioner, f.eks. afspilning af
en CD-sekvens med navnet GLENN MILLER. For
nærmere oplysninger om betjeningen af
displayet, se Skift mellem displayvisninger i
Håndbogen.

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

A. AUX-funktion. Knappen giver dig mulighed

for at tænde for ekstra musikudstyr.

Stand-by funktion. Knappen sætter 

BeoSound 9000 i Stand-by.
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Lydjusteringer. Knapperne

giver dig adgang til

lydjusteringsfunktionerne:

VOL ∧ og VOL ∨: Øger og

reducerer lydstyrken.

MUTE: Fjerner lyden fra eller

aktiverer højttalerne.

TREBLE, BASS, BALANCE og

LOUDNESS: Regulerer lyden

fra højttalerne.

RESET: Sætter lydindstillingerne

tilbage til deres

standardindstillinger.

Timer-funktioner. Knapperne

giver dig adgang til Timer-

funktionerne:

TIMER: Programmerer Timere

for, hvornår BeoSound 9000

skal begynde at spille og

slukke.

ON/OFF: On eller off

bestemmer, hvor en Timer

bliver hørt eller udført.

CHECK: Kontrollerer dine

Timere.

CLEAR: Sletter dine Timere.

CLOCK: Indstiller eller viser det

indbyggede ur.

CD-funktioner. Knapperne

giver adgang til CD-

funktionerne:

CD: Afspiller CD’en.

PAUSE: Stopper afspilningen

midlertidigt.

SELECT og EDITING:

Programmering af CD- og

musiknummersekvenser.

RANDOM og EDIT: Betjener de

særlige funktioner for

tilfældig og redigeret

afspilning af CD’erne.

NAMING: Navngiver CD’er og

sekvenser.

CLEAR: Sletter programmerede

værdier.

Radiofunktioner. Knapperne giver adgang til

radiofunktionerne:

RADIO: Starter radioafspilning.

TUNE, AM/FM og P. NO.: Indstiller stationer og

nummererer dem.

NAMING: Navngiver stationer.

CLEAR: Sletter stationer.

Hvis PIN vises i displayet, første gang du
aktiverer en funktion, og du ikke har
modtaget en PIN-kode fra din Bang & Olufsen
forhandler, skal du kontakte din forhandler
for at få en PIN-kode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om PIN-kodesystemet,
skal du se kapitlet PIN-kodesystem på side 36 i
håndbogen.
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Når du har sat 1–6 CD’er i din

BeoSound 9000, kan du begynde at

afspille dem.

Når du trykker på CD-knappen for at

starte afspilningen, registreres alle

oplysninger om CD’erne, f.eks.

antallet af musiknumre. Derefter

afspilles alle de CD’er, som er sat i. 

Du kan skifte mellem de forskellige

CD’er og de enkelte musiknumre for

at få den rækkefølge af musiknumre,

du foretrækker. Ved hjælp af

“random”-funktionen kan du også

afspille CD’er og musiknumre i

tilfældig rækkefølge.

Efter 12 timers uafbrudt afspilning

stopper BeoSound 9000. Hvis du

vælger at lytte til en anden kilde,

slukker CD-afspilleren automatisk.

Brug af CD-afspilleren

Isætning af CD’er

Glaslågen åbnes ved at trykke på load-
knappen. Du kan sætte de CD’er i, du ønsker
at afspille, eller tage CD’erne ud af holderne.

Hvis slæden befinder sig over den CD-holder, du

ønsker at sætte en ny CD i, skal du blot trykke på

den direkte vælgerknap foran en anden CD-holder

for at flytte slæden.

Tryk for at åbne

glaslågen

Tryk for at lukke

glaslågen, eller…

…tryk for at lukke

lågen og starte

afspilningen

CD

CD’en skal sætte i med tekstsiden ud af. Hold

omkring kanten på CD’en og sæt den i (øverste

del). CD’en tages ud ved at holde den omkring

kanten og trykke den let fremad for at frigøre

den.
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CD-afspilning

Start afspilningen af en CD ved at trykke på
OK-knappen i CD-knapafsnittet. Hvis du
ønsker at afspille en bestemt CD, skal du blot
trykke på den direkte CD-vælgerknap* ved
siden af CD-holderen.

*CD-vælgerknapperne kan også bruges til at gå

trinvist gennem musiknumrene på dine CD’er. Tryk

én gang på knappen for at vælge CD – og hold

den nede for at gå trinvist gennem musiknumrene

på den valgte CD.

Tryk for at afspille en

CD

Tryk for at afspille det

næste musiknummer

Tryk for at spille det

samme musiknummer

igen eller tryk to gange

for at spille det forrige

nummer

Tryk for midlertidigt at

stoppe afspilningen

Tryk for at genoptage

afspilningen

Tryk for at fjerne lyden

fra højttalerne. Tryk

igen for at få lyden

tilbage

Tryk for at skifte til

Stand-by

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Afspilning af musiknumre i tilfældig
rækkefølge

Hvis du vælger “random”-funktionen, afspilles
musiknumrene i forskellig rækkefølge, hver
gang du afspiller CD’erne eller musiknumrene.

Hvis du annullerer “random”-funktionen, mens du

afspiller en CD, afspilles alle musiknumrene ud

over det aktuelle nummer i kronologisk orden,

også selvom de allerede blev afspillet, mens

“random”-funktionen var tilkoblet.

Du kan vælge at kombinere RANDOM-funktionen

med EDIT-funktionen og afspille dine favoritnumre

i tilfældig rækkefølge. Du kan også kombinere

disse to funktioner med SELECT og vælge kun at

afspille dine favoritnumre i tilfældig rækkefølge fra

f.eks. to CD’er.

Tryk for at starte

afspilningen af en CD

Tryk for at få vist

RANDOM ON og

aktivere “random”-

funktionen

Tryk to gange for at få

vist RANDOM OFF og

afbryde “random”-

funktionen

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

BEMÆRK! Se kapitlerne Programmering af en

serie af musiknumre for én CD og Afspilning af

redigerede CD’er i Håndbogen for yderligere

oplysninger om EDIT-funktionen.
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Du kan få din BeoSound 9000 til at spille dine
favorit CD’er i en bestemt rækkefølge. Hver
gang en CD indgår i en rækkefølge, lyser den
røde lampe ved siden af CD-holderen.

Hvis du ønsker det, kan du tilsidesætte den
valgte CD-rækkefølge og lytte til en CD, som
ikke indgår i rækkefølgen. Tryk på den direkte
CD-vælgerknap ved siden af den CD, du
ønsker at høre. Afspilningen starter derefter
øjeblikkeligt.

Du kan også vælge at udelade en CD, der
allerede indgår i rækkefølgen, men kun hvis
du stadig befinder dig i valgmuligheden
SELECT*. Tryk igen på den direkte CD-
vælgerknap ved siden af en CD, som du
allerede har inkluderet i rækkefølgen.

Valg af CD’er til en sekvens

De CD’er, du har valgt, starter med at blive
afspillet i nummerorden og fortsætter med at
spille i 12 timer, hvis de ikke afbrydes.

Tryk for at starte

afspilningen af en CD

Tryk på SELECT,

hvorefter SELECT DISC

vises i displayet

Tryk på den direkte CD-

vælgerknap ved siden

af de CD’er, du ønsker

at inkludere…

Tryk på SELECT for at

slette en rækkefølge og

afspille alle 6 CD’er

Tryk for at slette

rækkefølgen

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*BEMÆRK! Valgmuligheden SELECT varer i 25

sekunder fra det øjeblik, du trykker på SELECT.

Hvis du trykker på en direkte vælgerknap efter, at

SELECT-muligheden er afsluttet, begynder den

valgte CD at spille øjeblikkeligt og tilsidesætter

din rækkefølge. Når CD’en er spillet færdig,

fortsætter BeoSound 9000 med at afspille den

tidligere valgte rækkefølge.

>> Brug af CD-afspilleren
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For at lytte til radioen skal du først

finde og gemme radiostationernes

frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige

stationer på din BeoSound 9000 (se

Håndbogen for yderligere

oplysninger).

Brug af radioen

Tænd for radioen

Når du tænder for radioen, vælger den
automatisk den station, du lyttede til sidst, og
displayet viser, hvilket radioprogram der
spiller.

Tryk for at tænde for

radioen

Tryk for at gå trinvist

gennem dine

radioprogrammer

Tryk for at skifte til

Stand-by

RADIO

� 

�

•



Hvis du gemmer et lydniveau, starter

BeoSound 9000 med at spille på

dette niveau, hver gang du tænder

for den. Se Juster og gem

lydindstillinger i Håndbogen for

yderligere oplysninger om, hvordan

du justerer og gemmer lydniveauer.

Juster lydstyrken

3507465 0504 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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Juster lydstyrken

Når du lytter til radioen eller CD-
afspilleren, kan du naturligvis til enhver tid
indstille lydstyrken.

Skrue op eller ned for

lyden

Fjerner øjeblikkeligt

lyden fra højttalerne.

Tryk igen for at få lyden

tilbage

VOL ∧
VOL ∨

MUTE
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