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Περιε��µενα τ�υ �δηγ�ύ

Υπάρ��υν δύ� �δηγ�ί στη διάθεση σας, για

να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή 

Bang & Olufsen.

� �δηγ�ς παρέ�ει πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε

την καθηµερινή �ρήση.

Τ� �ι�λί� ανα��ράς αναλύει διε.�δικά �λα

τα θέµατα.

Στη δε.ιά στήλη θα 0ρείτε τα περιε��µενα

αυτ�ύ τ�υ �δηγ�ύ. Τα κύρια κε,άλαια τ�υ

0ι0λί�υ ανα,�ράς ,αίν�νται παρακάτω:

• Πριν .εκινήσετε, 6

• Εγκατάσταση BeoSound 9000, 7

• Σύνδεση των καλωδίων, 10

• 9εκίνηµα, 12

• Ρύθµιση της ώρας, 13

• Εκκίνηση ή διακ�πή τ�υ 

BeoSound 9000 σε συγκεκριµένη

ώρα, 14

• Αναπαραγωγή CD, 18

• Αναπαραγωγή CD µε διά,�ρ�υς 

τρ�π�υς, 20

• Αναπαραγωγή κ�µµατιών εν�ς CD, 21

• �ν�µασία των CD σας, 22

• Επιλ�γή της θέσης των CD, 23

• Εµ,άνιση πληρ�,�ριών CD, 24

• Αναπαραγωγή άλλων πηγών , 25

• ?ρήση τ�υ ραδι�,ών�υ, 26

• Βελτιστ�π�ίηση τ�υ ή��υ τ�υ

ραδι�,ών�υ, 27

• �ν�µασία ραδι�,ωνικών σταθµών, 28

• Ακρ�αση των ραδι�,ωνικών σταθµών

σας, 29

• Πρ�σαρµ�γή και απ�θήκευση των

ρυθµίσεων ή��υ, 30

• ?ρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4, 31

• ?ρήση τ�υ BeoSound 9000 µε µια

συσκευή 0ίντε�, 32

• Φρ�ντίδα τ�υ BeoSound 9000, 34

• Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN, 36

�

�δηγ�ς

Τ� �ι�λί�

ανα��ράςGuide

BeoVision Avant

Reference book

BeoVision Avant

Υπµνηµα �ρήσης τ�υ 

BeoSound 9000

4 Αρ�ές λειτ�υργίας

5 Πλήκτρα τ�υ ταµπλ� �ειρισµ�ύ

�ρήση τ�υ CD player

6 Φ�ρτωση CD

7 Αναπαραγωγή CD

7 Αναπαραγωγή κ�µµατιών και CD µε 

τυ�αία σειρά

8 Επιλ�γή δίσκων για δηµι�υργία 

µ�υσικής ακ�λ�υθίας

�ρήση τ�υ ραδι�$ών�υ

9 Ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι�,ών�υ

Ρύθµιση της έντασης ή��υ

10 Ρύθµιση της έντασης ή��υ

3



Υπ�µνηµα �ρήσης τ�υ BeoSound 9000

Τ� BeoSound 9000 έ�ει

σ�εδιαστεί τ�σ� για �ειρισµ� απ�

κ�ντά µέσω τ�υ ταµπλ�

�ειρισµ�ύ τ�υ BeoSound 9000,

�σ� και για τηλε�ειρισµ� µέσω

τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4.

Ανε.άρτητα εάν τ�π�θετήσετε

τ� BeoSound 9000 σε ένα

τραπέGι, κατακ�ρυ,α ή �ριG�ντια

στ�ν τ�ί�� ή στην ειδικά

σ�εδιασµένη 0άση τ�υ

BeoSound 9000, µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε τη θέση τ�υ ταµπλ�

�ειρισµ�ύ έτσι ώστε να

διευκ�λύνετε τ� �ειρισµ� τ�υ.

CD player

Τ� BeoSound 9000 περιλαµ0άνει 6 υπ�δ��ές

CD, ενώ ένας 0ρα�ί�νας µετακινείται µετα.ύ

των υπ�δ��ών, επιτρέπ�ντας την

αναπαραγωγή των CD. Μετακινήστε τ�

0ρα�ί�να πιέG�ντας τ� πλήκτρ� απευθείας

επιλ�γής CD, δίπλα σε κάθε υπ�δ��ή CD.

Jταν 0άGετε τ� BeoSound 9000 σε

κατάσταση αναµ�νής, � 0ρα�ί�νας

µετακινείται πάντα δίπλα στ� ταµπλ�

�ειρισµ�ύ και την υπ�δ��ή CD µε αριθµ� 1.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για �δηγίες σ�ετικά µε την

απ�σπαση και επανατ�π�θέτηση τ�υ ταµπλ�

�ειρισµ�ύ, ανατρέ.τε στ� 0ι0λί� ανα,�ράς.

Ταµπλ� �ειρισµ�ύ τ�υ BeoSound 9000

Πλήκτρ� ��ρτωσης

Τ� πλήκτρ� ,�ρτωσης 0ρίσκεται �αµηλά

στ� BeoSound 9000.

Πλήκτρ� απευθείας επιλ�γής CD

∆ίπλα και στις 6 υπ�δ��ές CD, 0ρίσκεται

απ� ένα πλήκτρ� επιλ�γής.

Πιέστε ένα πλήκτρ� επιλ�γής για να παί.ετε

τ� CD της αντίστ�ι�ης υπ�δ��ής.

• Πλήκτρ� αναµ�νής

Υπ�δ��ή ακ�υστικών



Πλήκτρα τ�υ ταµπλ �ειρισµ�ύ

Τα πλήκτρα τ�υ ταµπλ� �ειρισµ�ύ είναι

�µαδ�π�ιηµένα σύµ,ωνα µε τη λειτ�υργία

τ�υς, ώστε να διευκ�λύνεται � �ειρισµ�ς τ�υ

συστήµατ�ς.

Περιε�µενα της �θνης

Η �θ�νη σας ενηµερώνει σ�ετικά µε τις

λειτ�υργίες σε ε.έλι.η τ�υ BeoSound 9000,

π.�. αναπαραγωγή µιας ακ�λ�υθίας CD µε

�ν�µα GLENN MILLER. Για λεπτ�µέρειες

σ�ετικά µε την �θ�νη, ανατρέ.τε στην

εν�τητα Εναλλαγή µετα6ύ �θ�νών, τ�υ

0ι0λί�υ ανα,�ράς.

Εάν εµ,ανιστεί τ� PIN στην �θ�νη την

πρώτη ,�ρά π�υ ενεργ�π�ιείτε µία

λειτ�υργία και δεν έ�ετε λά0ει έναν κωδικ�

PIN  απ� τ� κατάστηµα πώλησης της 

Bang & Olufsen, επικ�ινωνήστε µε τ�

κατάστηµα για να λά0ετε έναν κωδικ� PIN.

Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τη

λειτ�υργία τ�υ κωδικ�ύ PIN, ανατρέ.τε στ�

κε,άλαι� Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN στη

σελίδα 36 στ� Βι0λί� Ανα,�ράς.

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

Λειτ�υργία A. AUX. Τ� πλήκτρ� αυτ� σας

δίνει τη δυνατ�τητα να ενεργ�π�ιείτε

πρ�σθετες η�ητικές συσκευές.

Λειτ�υργία αναµ�νής. Τ� πλήκτρ� αυτ�

0άGει τ� BeoSound 9000 σε κατάσταση

αναµ�νής.
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Ρυθµίσεις ή��υ. Τα πλήκτρα

αυτά επιτρέπ�υν την

πρ�σ0αση σε λειτ�υργίες

ρύθµισης τ�υ ή��υ:

VOL ∧ και VOL ∨: Αύ.ηση

και µείωση της έντασης

ή��υ.

MUTE: ∆ιακ�πτει ή

επανα,έρει τ�ν ή�� των

η�είων.

TREBLE, BASS, BALANCE

και LOUDNESS:

Πρ�σαρµ�γή τ�υ ή��υ των

η�είων.

RESET: Επανα,έρει τις

η�ητικές ρυθµίσεις στις

αρ�ικές τ�υς τιµές.

Λειτ�υργίες �ρ�ν�διακ�πτη.

Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπ�υν

την πρ�σ0αση σε

λειτ�υργίες �ρ�ν�διακ�πτη:

TIMER: Ρύθµιση των

�ρ�ν�διακ�πτών για

αναπαραγωγή ή

απενεργ�π�ίηση τ�υ

BeoSound 9000.

ON/OFF: Τ� πλήκτρ� αυτ�

απ�,ασίGει π�υ θα

ακ�υστεί ή θα εκτελεστεί

� �ρ�ν�διακ�πτης.

CHECK: Ελέγ�ει τ�υς

�ρ�ν�διακ�πτες σας.

CLEAR: ΜηδενίGει τ�υς

�ρ�ν�διακ�πτες σας.

CLOCK: Ρύθµιση ή εµ,άνιση

τ�υ ενσωµατωµέν�υ

ρ�λ�γι�ύ.

Λειτ�υργίες CD. Τα πλήκτρα

αυτά επιτρέπ�υν την

πρ�σ0αση στις λειτ�υργίες

CD:

CD: Αναπαραγωγή εν�ς CD.

PAUSE: Παύση της

αναπαραγωγής.

SELECT και EDITING:

Πρ�γραµµατισµ�ς

ακ�λ�υθιών δίσκων και

κ�µµατιών.

RANDOM και EDIT: Ειδικές

λειτ�υργίες τυ�αίας και

πρ�σαρµ�σµένης

αναπαραγωγής για τα CD.

NAMING: �ν�µασία δίσκων

και ακ�λ�υθιών.

CLEAR: ∆ιαγρα,ή

πρ�γραµµατισµένων

τιµών.

Λειτ�υργίες ραδι�,ών�υ. Τα πλήκτρα αυτά

επιτρέπ�υν την πρ�σ0αση στις

λειτ�υργίες ραδι�,ών�υ:

RADIO: Ακρ�αση τ�υ ραδι�,ών�υ.

TUNE, AM/FM και P. NO.: Συντ�νισµ�ς και

αρίθµηση σταθµών.

NAMING: �ν�µασία σταθµών.

CLEAR: ∆ιαγρα,ή σταθµών.
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Α,�ύ ,�ρτώσετε 1–6 CD στ�

BeoSound 9000, είστε έτ�ιµ�ι να

.εκινήσετε την αναπαραγωγή

τ�υς.

Jταν πιέGετε τ� πλήκτρ� CD για

έναρ.η της αναπαραγωγής,

κατα�ωρ�ύνται �λες �ι

πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τα CD,

π.�. � αριθµ�ς κ�µµατιών. Στη

συνέ�εια αναπαράγ�νται �λα τα

CD π�υ έ��υν ,�ρτωθεί.

Μπ�ρείτε να µετακινείστε

ανάµεσα στα διά,�ρα CD και

κ�µµάτια, ώστε να πετύ�ετε την

ακ�λ�υθία κ�µµατιών π�υ

θέλετε. Μπ�ρείτε επίσης να

αναπαράγετε µε τυ�αία σειρά CD

και κ�µµάτια απ� δια,�ρετικά

CD, �ρησιµ�π�ιώντας τη

λειτ�υργία τυ�αίας

αναπαραγωγής.

Μετά απ� 12 ώρες αδιάκ�πης

αναπαραγωγής, τ� 

BeoSound 9000 σταµατά. Εάν

επιλέ.ετε την ακρ�αση µιας

άλλης πηγής, τ� CD player

απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα.

?ρήση τ�υ CD player

Φρτωση CD

Η πίεση τ�υ πλήκτρ�υ ,�ρτωσης αν�ίγει τη

γυάλινη π�ρτα. Μπ�ρείτε να ,�ρτώσετε τα

CD π�υ θέλετε να αναπαράγετε ή να

0γάλετε τα CD απ� τις υπ�δ��ές τ�υς.

Εάν � �ρα�ί�νας �ρίσκεται επάνω απ� την

υπ�δ��ή CD στην �π�ία θέλετε να

��ρτώσετε ένα CD, πιέστε απλά τ� πλήκτρ�

απευθείας επιλ�γής µιας άλλης υπ�δ��ής

CD για να τ�ν µετακινήσετε.

Πιέστε για να

αν�ί.ετε τη γυάλινη

π�ρτα

Πιέστε για να

κλείσετε τη γυάλινη

π�ρτα ή...

...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

9εκινήστε την αναπαραγωγή εν�ς CD πιέG�ντας

τ� πλήκτρ� OK στ� τµήµα CD των πλήκτρων.

Εάν θέλετε να αναπαράγετε ένα συγκεκριµέν�

CD, πιέστε απλά τ� πλήκτρ� απευθείας

επιλ�γής CD* δίπλα στην υπ�δ��ή CD.

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

�ρησιµ�π�ι�ύνται για εναλλαγή µετα6ύ των

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

πλήκτρ� για να επιλέ6ετε CD ή πιέστε τ�

συνε�ώς 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

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 διακ�πή

τ�υ ή��υ. Πιέστε και

πάλι για επανα,�ρά

τ�υ ή��υ

Πιέστε για µετά0αση

στην κατάσταση

αναµ�νής

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Αναπαραγωγή κ�µµατιών µε τυ�αία

σειρά

Εάν επιλέ.ετε τη λειτ�υργία τυ�αίας

αναπαραγωγής, θα διαπιστώσετε �τι τα

κ�µµάτια αναπαράγ�νται µε δια,�ρετική

σειρά κάθε ,�ρά π�υ αναπαράγ�νται τα CD

ή µια ακ�λ�υθία κ�µµατιών.

Εάν ακυρώσετε τη λειτ�υργία τυ�αίας

αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή εν�ς

CD, �λα τα κ�µµάτια µετά τ� τρέ��ν κ�µµάτι

αναπαράγ�νται µε τη σειρά π�υ �ρίσκ�νται

στ� δίσκ�, ακ�µη και εάν εί�αν ήδη

αναπαρα�θεί �σ� ήταν ενεργή η λειτ�υργία

τυ�αίας αναπαραγωγής.

Μπ�ρείτε να συνδυάσετε τις λειτ�υργίες

RANDOM και EDIT και να παί6ετε 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 παί6ετε µε τυ�αία σειρά µ�ν� τα

αγαπηµένα σας κ�µµάτια απ� π.�. δύ� CD.

Πιέστε για να

.εκινήσει η

αναπαραγωγή 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! Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες

σ�ετικά µε τη λειτ�υργία EDIT, ανατρέ.τε

στα κε,άλαια 'Πρ�γραµµατισµ�ς µιας σειράς

κ�µµατιών' για ένα CD και 'Αναπαραγωγή

επε6εργασµένων CD' τ�υ 0ι0λί�υ ανα,�ράς.
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Μπ�ρείτε να κάνετε τ� BeoSound 9000 να

αναπαράγει τα αγαπηµένα σας CD µε µια

συγκεκριµένη ακ�λ�υθία. Κάθε ,�ρά π�υ

συµπεριλαµ0άνεται ένα CD στην ακ�λ�υθία,

ανά0ει η κ�κκινη ένδει.η δίπλα στην

αντίστ�ι�η υπ�δ��ή CD.

Εάν θέλετε, µπ�ρείτε να παρακάµψετε την

επιλεγµένη ακ�λ�υθία δίσκων και να

ακ�ύσετε ένα CD π�υ δε συµπεριλαµ0άνεται

στην ακ�λ�υθία. Πιέστε τ� πλήκτρ�

απευθείας επιλ�γής CD δίπλα στ� CD π�υ

θέλετε να ακ�ύσετε για να .εκινήσει αµέσως

η αναπαραγωγή.

Μπ�ρείτε επίσης να παραλείψετε ένα CD, τ�

�π�ί� έ�ει συµπεριλη,θεί ήδη στην

ακ�λ�υθία, αλλά µ�ν� εάν 0ρίσκεστε ακ�µη

στην επιλ�γή SELECT*. Πιέστε και πάλι τ�

πλήκτρ� απευθείας επιλ�γής CD δίπλα σε

ένα CD π�υ έ�ετε ήδη συµπεριλά0ει.

Επιλ�γή δίσκων για δηµι�υργία

µ�υσικής ακ�λ�υθίας

Τα CD π�υ έ�ετε επιλέ.ει .εκιν�ύν να

αναπαράγ�νται µε αριθµητική σειρά και

συνε�ίG�υν να παίG�υν για 12 ώρες, εάν δεν

τα διακ�ψετε.

Πιέστε για να

.εκινήσει η

αναπαραγωγή εν�ς

CD

Πιέστε SELECT για

να εµ,ανιστεί στην

�θ�νη η ένδει.η

SELECT DISC

Πιέστε τα πλήκτρα

απευθείας επιλ�γής

CD δίπλα στα CD π�υ

θέλετε να

συµπεριλά0ετε...

Πιέστε SELECT για

να διαγράψετε µια

ακ�λ�υθία και να

αναπαράγετε και τα

έ.ι CD

Πιέστε για διαγρα,ή

της ακ�λ�υθίας

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*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�ίGει να

παίGει αµέσως και η ακ�λ�υθία σας

παρακάµπτεται. Jταν τελειώσει η

αναπαραγωγή, τ� BeoSound 9000 συνε�ίGει

την αναπαραγωγή της ακ�λ�υθίας π�υ

εί�ατε επιλέ.ει.

>> Mρήση τ�υ CD player
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Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�

ραδι�,ων�, πρέπει πρώτα να

0ρείτε και να απ�θηκεύσετε τις

συ�ν�τητες των ραδι�,ωνικών

σταθµών.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε

µέ�ρι 60 δια,�ρετικ�ύς

ραδι�,ωνικ�ύς σταθµ�ύς στη

µνήµη τ�υ BeoSound 9000 (για

περισσ�τερες πληρ�,�ρίες,

ανατρέ.τε στ� 0ι0λί� ανα,�ράς).

?ρήση τ�υ ραδι�,ών�υ

Ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι�$ών�υ

Jταν ενεργ�π�ιείτε τ� ραδι�,ων�, επιλέγει

αυτ�µατα τ� σταθµ� π�υ ακ�ύγατε

τελευταία ,�ρά, εµ,ανίG�ντας στην �θ�νη

τ� πρ�γραµµα π�υ ακ�ύγεται.

Πιέστε για

ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι�,ών�υ

Πιέστε για

µετακίνηση ανάµεσα

στα ραδι�,ωνικά

πρ�γράµµατα

Πιέστε για µετά0αση

στην κατάσταση

αναµ�νής

RADIO

� 

�

•



Εάν απ�θηκεύσετε ένα επίπεδ�

έντασης, τ� BeoSound 9000

αρ�ί�ει να παί�ει µε αυτήν την

ένταση κάθε $�ρά π�υ τ�

ενεργ�π�ιείτε. Για περισσ(τερες

πληρ�$�ρίες σ�ετικά µε τη

ρύθµιση και απ�θήκευση

επιπέδων έντασης, ανατρέ+τε

στην εν(τητα 'Πρ�σαρµ�γή και

απ�θήκευση των ρυθµίσεων

ή��υ' τ�υ ,ι,λί�υ ανα$�ράς.

Ρύθµιση της έντασης ή��υ
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Ρύθµιση της έντασης ή��υ

Ενώ ακ�ύτε ραδι($ων� ή παί�ει τ� 

CD player, µπ�ρείτε $υσικά να ρυθµίσετε την

ένταση τ�υ ή��υ, (π�τε θέλετε.

Αύ+ηση ή µείωση της

έντασης

Αµεση διακ�πή τ�υ

ή��υ. Πιέστε και πάλι

για επανα$�ρά τ�υ

ή��υ

VOL ∧
VOL ∨

MUTE





www.bang-olufsen.com 
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