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BeoSound 9000: Pikaohjeet

BeoSound 9000 on suunniteltu niin,

että sen toimintoja voidaan ohjata

sekä BeoSound 9000:n

käyttöpaneelista että Beo4-

kaukosäätimellä.

Riippumatta siitä sijoitetaanko

BeoSound 9000 pöydälle, pysty- tai

vaakasuoraan seinälle tai 

BeoSound 9000:n sitä varten

suunnitellulle jalustalle,

käyttöpaneelin asento voidaan säätää

BeoSound 9000:n käytön

helpottamiseksi.

CD-soitin

BeoSound 9000:ssä on kotelot kuudelle CD-
levylle ja koteloiden välillä liikkuva, levyjen
toiston mahdolistava kelkka. Kelkkaa
siirretään painamalla CD-kotelon vieressä
olevaa CD-levyn suoravalintanäppäintä.

Kun BeoSound 9000 kytketään valmiustilaan,
kelkka siirtyy itsestään käyttöpaneelin ja CD-
kotelon numero 1 viereen.
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HUOMAA! Ohjeet käyttöpaneelin siirtämiseksi ja

paikalleen laittamiseksi löytyvät Opaskirjasta.

BeoSound 9000:n käyttöpaneeli

Kannen avaaja/sulkija-näppäin
Kannen avaaja/sulkija-näppäin sijaitsee 

BeoSound 9000:n etureunassa.

CD-levyn suoravalintanäppäin
Valintanäppäin sijaitsee jokaisen CD-levykotelon

vieressä. 

Kotelossa olevan CD:n toisto aloitetaan

painamalla tätä näppäintä.

• Valmiusvalo

Kuulokkeiden liitin



Käyttöpaneelin näppäimet

Käyttöpaneelin näppäimet on ryhmitelty
kätevästi toimintojen mukaan. Oikeat
näppäimet löytyvät siten helposti järjestelmää
käytettäessä.

Mitä näyttöruudulla näkkyy

Näyttöruudulta nähdään mitä 
BeoSound 9000:ssä on tekemässä ja mitkä
toiminnot ovat meneillään, esim. meneillään
on CD-sarjan GLENN MILLER toisto. Katso
lisätietoja näyttöruudun toiminnasta
ohjekirjan kohdasta Näyttöruudulla näkyvien
tietojen valinta.

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 -toiminto. Tämän näppäimen avulla

lisäaudiolaite voidaan kytkeä päälle.

Valmiustila. Näppäintä painamalla 

BeoSound 9000 kytketään valmiustilaan.
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Äänen säädöt. Näiden

näppäinten avulla säädetään

äänen toimintoja:

VOL ∧ ja VOL ∨: nosta ja

laske äänenvoimakkuutta.

MUTE: vaimenna tai palauta

kaiuttimien ääni.

TREBLE, BASS, BALANCE ja

LOUDNESS: säädä kaiuttimista

tulevaa ääntä.

RESET: palauta asetukset

oletusasetuksiksi.

Ajastimen toiminnot. Näiden

näppäinten avulla käytetään

ajastintoimintoja:

TIMER: ajasta BeoSound 9000

kytkeytymään päälle tai

takaisin valmiustilaan.

ON/OFF: säätää sen, missä

ajastin kuuluu tai missä se

suoritetaan.

CHECK: tarkista ajastetut

tehtävät.

CLEAR: poista ajastetut

tehtävät.

CLOCK: Säädä tai tuo näkyviin

sisäänrakennetun kellon aika.

CD-soittimen toiminnot.
Näiden näppäinten avulla

käytetään CD-soittimen

toimintoja:

CD: aloita CD-levyn toisto.

PAUSE: keskeytä toisto.

SELECT ja EDITING: luo levyjen

ja kappaleiden soittolista.

RANDOM ja EDIT: käytä CD-

levyjen satunnaissoittoa ja

muokattua soittotoimintoa.

NAMING: nimeä levyt ja sarjat.

CLEAR: poista ohjelmoidut

asetukset.

Radion toiminnot. Näiden näppäinten avulla

käytetään radion toimintoja:

RADIO: aloita radion kuuntelu.

TUNE, AM/FM ja P. NO.: viritä asemat ja

numeroi ne.

NAMING: nimeä asemat.

CLEAR: poista asemat muistista.

Jos näytössä näkyy PIN, kun käytät toimintoa
ensimmäisen kerran, etkä ole saanut 
PIN-koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä,
pyydä PIN-koodi jälleenmyyjältä. Lisätietoja
PIN-koodista on ohjekirjan luvussa 
PIN-koodijärjestelmä, sivu 36.
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Kun BeoSound 9000:ssa on

ladattuna yhdestä kuuteen CD-levyä,

niitä voidaan soittaa.

Kun soitto aloitetaan CD-

näppäimellä, levyjen tiedot, esim.

kappaleiden lukumäärä

rekisteröityvät. Sitten laite soittaa

kaikki ladatut CD-levyt. 

On mahdollista vaihtaa eri CD-levyjen

ja yksittäisten kappaleiden välillä, ja

muodostaa näin omien mieltymysten

mukainen sarja. CD-levyjä ja

yksittäisen levyn kappaleita voidaan

myös toistaa satunnaisjärjestyksessä.

BeoSound 9000 lopettaa soiton 12

tunnin keskeytymättömän toiston

jälkeen. Kun valitaan toinen

kuuntelulähde, CD-soitin kytkeytyy

automaattisesti pois päältä.

CD-soittimen käyttö

CD-levyjen laittaminen

Lasikansi nousee painettaessa kannen
avaaja/sulkija-näppäintä. Koteloihin voidaan
nyt laittaa levyjä tai niitä voidaan poistaa.

Jos kelkka on sen kotelon yllä, johon levy halutaan

laittaa, kelkkaa siirretään painamalla jonkin toisen

CD-kotelon vieressä olevaa suoravalintanäppäintä.

Avaa lasikansi 

Sulje lasikansi, tai...

...sulje kansi ja aloita

toisto painamalla tätä

näppäintä

CD

Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.

Pitele CD-levyä sen reunoista ja laita se

paikalleen (yläosa). Poista CD-levy ottamalla

kiinni sen reunoista ja paina sitä kevyesti eteen

päin, jolloin se irtoaa.
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CD-levyn toisto

Aloita CD-levyn toisto painamalla
käyttöpaneelin CD-lohkon näppäintä OK. Kun
haluat soittaa tiettyä CD-levyä, paina CD-
kotelon vieressä olevaa CD-levyn
suoravalintanäppäintä*.

* CD-levyn valintanäppäimiä voidaan käyttää myös

levyjen kappaleiden selaamiseen. Valitse CD-levy

painamalla näppäintä kerran. Selaa valitun CD-

levyn kappaleita painamalla pitämällä näppäin

painettuna.

Aloita CD-levyn toisto 

Siirry seuraavan

kappaleen alkuun

Toista kappale

uudelleen painamalla

näppäintä kerran, tai

toista edellinen kappale

painamalla näppäintä

kahdesti

Keskeytä toisto

Jatka toistoa

Vaienna kaiuttimet.

Saat äänen takaisin

painamalla näppäintä

uudelleen

Kytke laite valmiustilaan

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Kappaleiden soitto
satunnaisjärjestyksessä

Kun satunnaissoittotoiminto on valittuna,
laite soittaa kappaleet joka kerta eri
järjestyksessä CD-levyjä tai kappaleiden sarjaa
toistettaessa.

Kun satunnaissoitto lopetetaan samalla kun CD-

levyä toistetaan, kaikki parhaillaan soitettavan

kappaleen jälkeen tulevat kappaleet toistetaan

kronologisessa järjestyksessä riippumatta siitä,

ovatko ne jo soineet satunnaissoiton aikana.

RANDOM-toiminto voidaan yhdistää EDIT-

toimintoon, jolloin valittuja kappaleita toistetaan

satunnaisjärjestyksessä. Nämä kaksi toimintoa

voidaan lisäksi liittää toimintoon SELECT, jolloin

esim. vain kahdelta CD-levyltä valittuja kappaleita

toistetaan satunnaisjärjestyksessä.

Aloita CD-levyn toisto

Aloita satunnaissoitto,

näyttöruutuun ilmestyy

teksti RANDOM ON

Lopeta satunnaissoitto

painamalla kahdesti,

näyttöruutuun ilmestyy

teksti RANDOM OFF

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

HUOMAA! Katso lisätietoja yhden CD-levyn

asetuksista ohjekirjan luvusta Kappalesarjan

ohjelmointi ja EDIT-toiminnosta luvusta Muokattu

CD-levyjen toisto.
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BeoSound 9000 voidaan ohjelmoida
toistamaan valittuja CD-levyjä halutussa
järjestyksessä. Kun CD-levy on valittu
soittolistalle, punainen merkkivalo syttyy CD-
kotelon viereen.

Soittolista voidaan ohittaa, kun halutaan
kuunnella jotakin muuta CD-levyä; paina
valitsemasi CD-levyn suoravalintanäppäintä, ja
levyn toisto alkaa välittömästi.

Soittolistalle lisätty CD-levy voidaan poistaa,
mutta vain kun SELECT* on vielä valittuna;
levy poistetaan soittolistalta painamalla CD-
levyn suoravalintanäppäintä uudelleen.

Levyjen valitseminen  soittolistalle

Valitsemiasi CD-levyjä toistetaan
numerojärjestyksessä 12 tunnin ajan ellei
toistoa keskeytetä.

Aloita CD-levyn toisto

Valitse SELECT,

näyttöruutuun ilmestyy

SELECT DISC

Valitse CD-levyt

soittolistaan CD-

kotelojen vieressä

olevilla suoravalinta-

näppäimillä...

Tyhjennä soittolista ja

aloita kaikkien kuuden

CD-levyn toisto

painamalla SELECT

Poista soittolista

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*HUOMAA! Painettuasi SELECT sinulla on 25

sekunttia aikaa valita soittolistan levyt. Jos painat

suoravalintanäppäintä SELECT-valintamahdoli-

suuden päätyttyä, valitsemasi levy ohittaa

soittolistan, ja sen toisto alkaa välittömästi. Kun

toisto päättyy, BeoSound 9000 alkaa toistaa

aikaisemmin tallentamaasi soittolistaa.

>> CD-soittimen käyttö
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Ennen radion kuuntelun aloittamista

radioasemien taajuudet on etsittävä

ja tallennettava.

BeoSound 9000:een voidaan

tallentaa 60 radioasemaa (katso

lisätietoja ohjekirjasta).

Radion käyttö

Kytke radio päälle

Kun radio kytketään päälle, se valitsee
automaattisesti viimeksi kuunnellun aseman,
ja näyttöruutuun ilmestyy radiokanavan nimi.

Kytke radio päälle

Selaa tallennettuja

radiokanavia

Kytke laite valmiustilaan

RADIO

� 

�

•



Kun jokin äänenvoimakkuus on

tallennettu, BeoSound 9000 aloittaa

toiston tällä äänenvoimakkuudella

joka kerta kun laite kytketään päälle.

Katso lisätietoja äänenvoimakkuuksien

säätämisestä ja tallentamisesta

ohjekirjan kohdasta Ääniasetusten

säätö ja tallennus.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

3507467 0405 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

10

Säädä äänenvoimakkuus

Radiota tai CD-soitinta kuunneltaessa
äänenvoimakkuutta voidaan tietysti säätää
milloin vain.

Säädä

äänenvoimakkuutta

ylös- tai alaspäin

Vaienna kaiuttimet

välittömästi. Saat äänen

takaisin painamalla

näppäintä uudelleen

VOL ∧
VOL ∨

MUTE





www.bang-olufsen.com
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