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A BeoSound 9000 kezelhető közvetlenül 

a kezelőpaneljén keresztül és a Beo4 

távirányítóval is.

Mindegy, hogy a BeoSound 9000-et 

asztalra helyezi, a falra akasztja 

függőlegesen vagy vízszintesen, vagy 

akár a BeoSound 9000 speciális 

állványán helyezi el, a kezelőpanel 

mindig beállítható úgy, hogy a készülék 

kezelése ne okozzon nehézséget.

CD-lejátszó

A BeoSound 9000 összesen 6 darab CD-helyet 

tartalmaz, amelyek között kocsi mozog, hogy 

lehetővé tegye a CD-k lejátszását. A kocsit a CD-

helyek melletti közvetlen CD-választó gombbal 

mozgathatja.

Alapvető tudnivalók a BeoSound 9000 használatáról

A BeoSound 9000 készenléti állapotba 

kapcsolásakor a kocsi mindig a kezelőpanel, illetve 

az 1. CD-hely mellé áll.
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MEGJEGYZÉS: A kezelőpanel eltávolításával és 

visszahelyezésével kapcsolatban a referenciafüzetben 

juthat részletes információkhoz.

 Betöltőgomb

A betöltőgomb alacsonyan helyezkedik el a 

BeoSound 9000-en.

Közvetlen CD-választó gomb

Mind a 6 CD-hely mellett található egy 

választógomb. 

Megnyomásával elindíthatja az adott CD lejátszását.

• Készenléti állapot gomb

Fejhallgató-csatlakozó

A BeoSound 9000 kezelőpanelje
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A kezelőpanel gombjai

A kezelőpanel gombjai funkció szerint vannak 

csoportosítva, így könnyedén megtalálhatja a 

keresett gombokat a panelen.

A kijelző tartalma

A kijelzőről olvasható le, hogy a BeoSound 9000 

éppen milyen műveletet hajt végre, például CD-

sorrendet játszik le, amelynek neve GLENN MILLER. 

A kijelző használatával kapcsolatban a 

referenciafüzet Váltás az információk között című 

részében olvashat bővebben. 

Hangbeállítások. Ezekkel a 

gombokkal a hangbeállítási 

funkciókat érheti el:

VOL r és VOL u: A hangerő 

növelése és csökkentése.

MUTE: A hangszórók elnémítása 

és megszólaltatása.

TREBLE, BASS, BALANCE és 

LOUDNESS: A hang 

szabályozása.

RESET: A hangbeállítások 

visszaállítása alaphelyzetbe.

Időzítőfunkciók. Ezekkel a 

gombokkal az időzítési funkciókat 

érheti el:

TIMER: Időzítők beállítása a 

BeoSound 9000 elindításához 

és kikapcsolásához.

ON/OFF: Az időzítő be- és 

kikapcsolása.

CHECK: Az időzítők ellenőrzése.

CLEAR: Az időzítők törlése.

CLOCK: A beépített óra beállítása 

vagy megjelenítése.

CD-funkciók. Ezekkel a 

gombokkal a CD-s funkciókat 

érheti el:

CD: CD lejátszása.

PAUSE: Lejátszás felfüggesztése.

SELECT és EDITING: 

 Lemez- és számsorrendek 

programozása.

RANDOM és EDIT: A speciális 

véletlenszerű és szerkesztett CD-

lejátszási funkciók kezelése.

NAMING: Lemezek és 

számsorrendek elnevezése.

CLEAR: A beprogramozott értékek 

törlése. 

Rádiófunkciók. Ezekkel a gombokkal a rádiós 

funkciókat érheti el:

RADIO: A rádió hallgatása.

TUNE, AM/FM és P. NO.: Állomások behangolása és 

számozása.

NAMING: Állomások elnevezése.

CLEAR: Állomások törlése. 

A. AUX funkció. Ezzel a gombbal bekapcsolhat egy 

külső audiokészüléket.

Készenléti állapot. A BeoSound 9000 készenléti 

állapotba kapcsolása.

Ha a kijelzőn a PIN szó jelenik meg, amikor először 

használ egy funkciót, és nem kapott PIN-kódot a 

Bang & Olufsen képviselőjétől, keresse fel a 

képviselőt a PIN-kódért. A PIN-kód funkcióval 

kapcsolatban a referenciafüzet 36. oldalán lévő, A 

PIN-kód rendszer című részben olvashat. 

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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He behelyezett 1-6 CD-t a 

BeoSound 9000-be, készen áll azok 

lejátszására.

A CD gomb megnyomásakor a készülék 

regisztrálja a CD-k adatait, például a 

dalok számát, majd sorban lejátssza a 

behelyezett CD-ket. 

Az egyes CD-k és számok között 

egyszerűen válthat a kívánt 

számsorrend eléréséhez. A véletlenszerű 

lejátszási funkcióval a CD-ket és a rajtuk 

lévő számokat véletlenszerű sorrendben 

is lejátszhatja. 

12 órás folyamatos lejátszás után a 

BeoSound 9000 leáll. Ha másik forrást 

kíván hallgatni, a CD-lejátszó 

automatikusan kikapcsol.

A CD-lejátszó használata

CD-k behelyezése

A betöltőgomb megnyomásakor az üvegajtó 

kinyílik. Ekkor behelyezheti és kiveheti a CD-ket.

Nyomja meg az üvegajtó 

felemeléséhez

Nyomja meg az üvegajtó 

lecsukásához, vagy…

…nyomja meg az ajtó 

lecsukásához és a 

lejátszás megkezdéséhez

Ha a kocsi épp ott áll, ahova új CD-t szeretne 

behelyezni, a kocsi elmozgatásához nyomja meg a 

közvetlen CD-választó gombot egy másik CD-hely 

mellett.

CD

A CD-t a szöveges oldalával felfelé nézve kell behelyezni. 

A CD-ket széleinél fogva helyezze be. Ha ki szeretné venni 

a CD-t, fogja meg a széleinél, majd nyomja kissé előre a 

kiengedéséhez.
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CD-lejátszás

A CD-k lejátszását a CD gombszekcióban lévő OK 

gomb megnyomásával indíthatja el. Ha egy adott 

CD-t kíván lejátszani, nyomja meg a közvetlen

CD-választó gombot* a CD-rekesz mellett. 

Nyomja meg CD 

lejátszásához

Nyomja meg a következő 

szám lejátszásához

Nyomja meg az aktuális 

szám elölről kezdéséhez, 

vagy nyomja meg kétszer 

az előző szám 

lejátszásához

Nyomja meg a lejátszás 

felfüggesztéséhez

Nyomja meg a lejátszás 

folytatásához

Nyomja meg a 

hangszórók 

elnémításához. Ismételt 

megnyomásával 

visszaállíthatja a hangot

Nyomja meg a készenléti 

üzemmódba való 

kapcsoláshoz

*A CD-választó gombok a CD-n lévő számok váltására is 

használhatók. Egyszeri megnyomásával kiválasztja a

CD-t. Ha folyamatosan nyomja, a kiválasztott CD számai 

között válthat.

Nyomja meg CD 

lejátszásához

Nyomja meg a

RANDOM ON felirat 

megjelenítéséhez és a 

véletlenszerű lejátszás 

aktiválásához

Nyomja meg kétszer a 

RANDOM OFF felirat 

megjelenítéséhez és a 

véletlenszerű lejátszás 

befejezéséhez

Ha kikapcsolja a véletlenszerű lejátszást egy CD lejátszása 

közben, az aktuális szám utáni számokat a készülék az 

eredeti sorrendben fogja lejátszani akkor is, ha a 

véletlenszerű sorrendű lejátszás közben már sorra 

kerültek.

A RANDOM és az EDIT funkciót kombinálhatja is, így 

véletlenszerűen játszhatja le kedvenc számait. A SELECT 

funkciót is kiaknázva elérheti, hogy csak a kedvenc 

számai szólaljanak meg például két CD-ről véletlenszerű 

sorrendben.

Számok lejátszása véletlenszerű 

sorrendben

A véletlenszerű lejátszás kiválasztásakor a CD-n vagy 

a számsorrendben lévő számok minden 

alkalommal más sorrendben kerülnek lejátszásra.

CD

m

p

PAUSE

CD

MUTE

•

CD

RANDOM

RANDOM ON

RANDOM

RANDOM OFF

MEGJEGYZÉS: Az EDIT funkcióról bővebben a 

referenciafüzet Számsorrend kiválasztása és tárolása és 

Számsorrendek lejátszásának engedélyezése és letiltása.
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Lehetőség van annak megadására, hogy a 

BeoSound 9000 meghatározott sorrendben játssza 

le kedvenc CD-it. Amikor CD-t vesz fel a sorrendbe, 

a CD-rekesz melletti piros fény kigyullad.

Ha kívánja, kikapcsolhatja a kiválasztott sorrendet, 

és lejátszhatja az abban nem szereplő CD-ket is. Ha 

megnyomja a hallgatni kívánt CD melletti 

közvetlen CD-választó gombot, a lejátszás azonnal 

megkezdődik.

Megadhatja azt is, hogy a sorrendben szereplő 

egyik CD ne legyen lejátsszva, de csak akkor, ha 

még a SELECT beállításban van*. Ehhez meg kell 

nyomnia az adott CD melletti közvetlen

CD-választó gombot.

>> A CD-lejátszó használata

Nyomja meg egy CD 

lejátszásának 

elindításához

Nyomja meg a SELECT 

gombot. Ekkor a kijelzőn 

megjelenik a SELECT DISC 

felirat

Nyomja meg a közvetlen 

CD-választó gombokat a 

kívánt CD-k mellett…

Nyomja meg a SELECT 

gombot a sorrend 

törlésének 

megkezdéséhez és mind 

a hat CD lejátszásához

Nyomja meg a sorrend 

törléséhez

A lejátszási sorrendben szereplő CD-k 

kiválasztása

A kiválasztott CD-ket a készülék sorrendben fogja 

lejátszani 12 órán át, ha közben nem végeznek vele 

más műveletet.

CD

SELECT

SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*MEGJEGYZÉS: A SELECT beállítás 25 másodpercig 

aktív a SELECT gomb megnyomása után. Ha akkor 

nyom meg egy közvetlen CD-választó gombot, 

amikor a SELECT már nem aktív, azonnal megkezdődik 

a kiválasztott lemez lejátszása, hatálytalanítva a 

számsorrendet. A CD lejátszása után a BeoSound 9000 

folytatja a korábban kiválasztott sorrend lejátszását.



9

A rádió bekapcsolása

A rádió bekapcsolása után automatikusan az 

utoljára hallgatott állomás szólal meg. A kijelző 

mutatja az éppen hallgatott rádióállomást.

A rádió hallgatásához elsőként meg kell 

keresnie, majd tárolnia kell a 

rádióállomásokat.

A BeoSound 9000 legfeljebb 60 

rádióállomás tárolására képes (bővebb 

információkért olvassa el a 

referenciafüzetet).

A rádió kezelése

Nyomja meg a rádió 

bekapcsolásához

Nyomja meg a 

rádióállomások közötti 

váltáshoz

Nyomja meg a készenléti 

üzemmódba való 

kapcsoláshoz

RADIO

m

p

•
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A hangerő állítása

A hangerő természetesen CD vagy rádió hallgatása 

közben bármikor állítható.

A hangerő növelése vagy 

csökkentése

A hangszórók azonnali 

elnémítása. Ismételt 

megnyomásával 

visszaállíthatja a hangot

A hangerő állítása

Ha tárol egy hangerőszintet, a 

BeoSound 9000 bekapcsoláskor mindig 

a tárolt hangerővel szólal meg. A 

hangerőszintek beállításával és 

tárolásával kapcsolatban a 

referenciafüzet Hangbeállítások 

megadása és tárolása című részében 

olvashat.

VOL r

VOL u

MUTE
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