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Iekārta ”BeoSound 9000” ir paredzēta 

tiklab tiešai darbībai, izmantojot 

”BeoSound 9000” darba paneli, kā arī 

attālai vadībai ar ”Beo4” palīdzību.

Neatkarīgi no tā, vai iekārta 

”BeoSound 9000” tiek novietota uz galda, 

vertikāli vai horizontāli pie sienas vai uz 

speciāli konstruēta ”BeoSound 9000” 

paliktņa, ir iespējams noregulēt darba 

paneļa pozīciju, lai atvieglotu 

”BeoSound 9000” lietošanu.

Kompaktdisku atskaņotājs

Iekārtā ”BeoSound 9000” ir 6 kompaktdisku 

nodalījumi un bīdnis kustas starp nodalījumiem, 

dodot iespēju atskaņot CD. Pārvietojiet bīdni, tieši 

nospiežot CD izvēles pogu līdzās CD nodalījumam.

”BeoSound 9000” lietošanas pamatprincipi

Pārslēdzot ”BeoSound 9000” uz nodroses režīmu, 

bīdnis vienmēr izvietojas līdzās darba panelim un 

CD 1. nodalījumam.
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ŅEMIET VĒRĀ! Sk. instrukcijā, kur ir dota informācija 

par to, kā darba panelis noņemams un novietojams 

atpakaļ.

 Padeves poga

Padeves poga ir izvletota ”BeoSound 9000” apakšējā 

pozīcijā.

CD tiešās izvēles poga

Izvēles poga atrodas līdzās visiem 6 kompaktdisku 

nodalījumiem. 

Šī poga jānospiež, lai atskaņotu nodalījumā esošo CD.

• Nodroses poga

Austiņu ligzda

”BeoSound 9000” darba panelis
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Darba paneļa pogas

Darba paneļa pogas ir ērti sagrupētas pēc funkciju 

tipa, tādējādi var viegli atrast savu paneļa 

lietošanas paņēmienu sistēmas darbības laikā.

Displejs

Displejs sniedz informāciju par ”BeoSound 9000” 

darbību un nākamajām operācijām, piem., GLENA 

MILLERA vārdā nosaukta CD cikla atskaņošanu. 

Plašāku informāciju par displeja darbību sk. 

instrukcijā Displeju pārslēgšana. 

Skaņas noregulēšana. Pogas ļauj 

piekļūt skaņas noregulēšanas 

funkcijām:

VOL r un VOL u: palielina un 

samazina skaņas stipruma 

līmeni.

MUTE: noņem skaņu vai aktivizē 

skaļruņus.

TREBLE, BASS, BALANCE un  

LOUDNESS: regulē skaļruņu 

skaņu.

RESET: atiestata skaņas 

iestatījumus uz to noklusējuma 

parametriem.

Taimera funkcijas. Pogas ļauj 

piekļūt skaņas taimera funkcijām:

TIMER: iestata taimerus uz laiku, 

kad iekārtai ”BeoSound 9000” 

jāsāk atskaņošana vai kad tā 

jāizslēdz.

ON/OFF: ON vai OFF nosaka, kur 

taimers būs dzirdams vai tiks 

izpildīta tā funkcija.

CHECK: pārbauda taimerus.

CLEAR: dzēš taimerus.

CLOCK: iestata vai parāda displejā 

integrēto pulksteni.

CD funkcijas. Pogas ļauj piekļūt 

CD funkcijām:

CD: atskaņo CD.

PAUSE: aptur atskaņošanu.

SELECT un EDITING: 

 disku un ieraksta celiņu secības 

programmēšana.

RANDOM un EDIT: vada 

kompaktdiskiem speciālās 

nejaušas un rediģētas izvēles 

atskaņošanas funkcijas.

NAMING: piešķir nosaukumu 

diskiem un cikliem.

CLEAR: dzēš ieprogrammētās 

vērtības. 

Radio funkcijas. Pogas ļauj piekļūt radio funkcijām:

RADIO: atskaņo radio.

TUNE, AM/FM un P. NO.: noregulē uz stacijām un 

piešķir tām numurus.

NAMING: piešķir stacijām nosaukumus.

CLEAR: dzēš stacijas. 

A. AUX funkcija. Poga ļauj ieslēgt papildu 

audioaprīkojumu.

Nodroses funkcija. Poga pārslēdz ”BeoSound 9000” 

uz nodroses režīmu.

Ja displejā parādās PIN, pirmo reizi aktivizējot 

funkciju, un vēl nav saņemts PIN kods no ”Bang & 

Olufsen” pārdevēja, jāsazinās ar pārdevēju, lai 

iegūtu savu PIN kodu. Plašāku informāciju par PIN 

koda funkciju, sk. nodaļā PIN koda sistēma 

instrukcijas 36. lappusē. 

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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Ja iekārtā ”BeoSound 9000” ir ievietoti

1–6 kompaktdiski, var sākt to 

atskaņošanu.

Nospiežot CD pogu, lai sāktu 

atskaņošanu, visa informācija par 

kompaktdiskiem tiks reģistrēta, piem., 

ierakstu celiņu skaits. Pēc tam tiks 

atskaņoti visi ievietotie kompaktdiski. 

Ir iespējams mainīt dažādus 

kompaktdiskus un atsevišķus ierakstu 

celiņus, lai iegūtu vēlamo ierakstu 

secību. Izmantojot ierakstu nejaušas 

atskaņošanas secības funkciju, tāpat var 

atskaņot kompaktdiskus un atsevišķu 

kompaktdisku ierakstus nejaušā kārtībā.

Pēc 12 stundu nepārtrauktas 

atskaņošanas iekārta ”BeoSound 9000” 

apstāsies. Ja izvēlēsities klausīties citu 

avotu, CD atskaņotājs izslēgsies 

automātiski.

CD atskaņotāja lietošana

Kompaktdisku ielikšana

Pēc padeves pogas nospiešanas pacelsies stikla 

durtiņas. Varat ielikt kompaktdiskus, kurus vēlaties 

klausīties, vai izņemt kompaktdiskus no to 

nodalījumiem.

Jānospiež, lai paceltu 

stikla durtiņas

Jānospiež, lai nolaistu 

stikla durtiņas, vai…

…jānospiež, lai nolaistu 

durtiņas un sāktu 

atskaņošanu

Ja bīdnis atrodas virs CD nodalījuma, kurā vēlaties ielikt 

jauno CD, tikai jānospiež tiešās izvēles poga cita CD 

nodalījuma priekšā, lai bīdnis sāktu kustēties.

CD

CD jāievieto tā, lai teksta puse būtu vērsta pret jums. Turot 

aiz malām, jāieliek CD (augšējā sekcija). Lai izņemtu CD, 

kompaktdisks jāsatver aiz malām un viegli jāpabīda uz 

priekšu, lai to atbrīvotu.
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CD atskaņošana

Sāciet CD atskaņošanu, nospiežot pogu OK pogu 

CD sekcijā. Ja vēlaties atskaņot kādu konkrētu CD, 

jānospiež līdzās CD nodalījumam izvietotā CD 

tiešās izvēles poga*.  

Jānospiež, lai atskaņotu 

CD

Jānospiež, lai atskaņotu 

nākamo ierakstu

Jānospiež, lai vēlreiz 

atskaņotu to pašu 

ierakstu, vai jānospiež 

divas reizes, lai atskaņotu 

iepriekšējo ierakstu

Jānospiež, lai apturētu 

atskaņošanu

Jānospiež, lai atsāktu 

atskaņošanu

Jānospiež, lai izslēgtu 

skaļruņu skaņu. Jānospiež 

vēlreiz, lai atjaunotu skaņu

Jānospiež, lai pārslēgtu uz 

nodroses režīmu

*CD izvēles pogas var izmantot arī, lai pārskatītu 

kompaktdisku ierakstus. Poga jānospiež vienu reizi – un 

var izvēlēties CD, tā jāspiež nepārtraukti – un var pārskatīt 

izvēlētā kompaktdiska ierakstus.

Jānospiež, lai sāktu 

atskaņot CD

Jānospiež, lai parādītos 

RANDOM ON un ieslēgtu 

ierakstu nejaušas 

atskaņošanas secības 

funkciju

Jānospiež divas reizes, lai 

parādītos RANDOM OFF 

un atceltu ierakstu 

nejaušas atskaņošanas 

secības funkciju

Atceļot ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju 

laikā, kad notiek CD atskaņošana, visi nākamie ieraksti 

tiks atskaņoti hronoloģiskā secībā pat tad, ja tie jau tika 

atskaņoti, kamēr bija ieslēgta ierakstu nejaušas 

atskaņošanas secības funkcija.

Var izvēlēties apvienot funkciju RANDOM un funkciju EDIT 

un atskaņot iecienītākos ierakstus nejaušas atskaņošanas 

secībā. Tāpat ir iespējams apvienot šīs divas funkcijas ar 

SELECT un izvēlēties tikai iecienītāko ierakstu atskaņošanu, 

piem., no diviem kompaktdiskiem nejaušā secībā.

Ierakstu atskaņošana nejaušā izvēles 

secībā

Izvēloties ierakstu nejaušas atskaņošanas secības 

funkciju, konstatēsiet, ka ierakstiem ir atšķirīga 

secība katru reizi, kad tiek atskaņoti kompaktdiski 

vai ierakstu sērijas.

CD

m

p

PAUSE

CD

MUTE

•

CD

RANDOM

RANDOM ON

RANDOM

RANDOM OFF

ŅEMIET VĒRĀ! Sk. nodaļās lerakstu seriju atlase un 

saglabašana atmina vienam kompaktdiskam un 

Ierakstu seriju atskanošanas atlaušana vai blokešana 

instrukcijā, kur ir norādīta attiecīga papildinformācija 

par funkciju EDIT.
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”BeoSound 9000” var pārveidot iecienītāko 

kompaktdisku atskaņošanai noteiktā secībā. Katru 

reizi ciklā ietvertajam kompaktdiskam līdzās CD 

nodalījumam iedegas sarkanā indikatorlampiņa.

Ja vēlaties, varat atcelt izvēlēto disku secību un 

klausīties šajā ciklā neietvertu CD. Jānospiež CD 

tiešās izvēles poga līdzās CD, kuru vēlaties 

klausīties, un uzreiz sāksies atskaņošana.

Tāpat var izvēlēties izslēgt kādu CD, kas jau ir bijis 

iekļauts ciklā, taču to var izdarīt vienīgi tad, ja 

joprojām ir aktivizēta opcija SELECT*. Atkal 

jānospiež CD tiešās izvēles poga līdzās jau iepriekš 

iekļautajam kompaktdiskam.

>> CD atskaņotāja lietošana

Jānospiež, lai sāktu CD 

atskaņošanu

Jānospiež SELECT, un 

displejā parādīsies

SELECT DISC

Jānospiež CD tiešās 

izvēles poga līdzās 

kompaktdiskiem, kurus 

vēlaties iekļaut…

Jānospiež SELECT, lai 

sāktu dzēst secību un 

atskaņotu visus sešus 

kompaktdiskus

Jānospiež, lai dzēstu ciklu

Ciklā ietveramo disku atlase

Izvēlēto kompaktdisku atskaņošana sāksies 

numuru secībā un turpināsies 12 stundas, ja netiks 

pārtraukta.

CD

SELECT

SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*ŅEMIET VĒRĀ! Opcija SELECT ir aktivizēta 25 sekundes 

pēc SELECT nospiešanas. Nospiežot tiešās izvēles 

pogu pēc tam, kad opcijas SELECT aktīvais stāvoklis ir 

beidzies, uzreiz sāksies izvēlētā diska atskaņošana un 

tiks atcelts cikls. Pēc tam, kad tā atskaņošana beigsies, 

”BeoSound 9000” turpinās atskaņot iepriekš izvēlēto 

ciklu.
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Radio ieslēgšana

Ieslēdzot radio, tas automātiski izvēlas staciju, kas 

bija ieslēgta pēdējā, norādot displejā, kura 

radioprogramma tiek raidīta.

Lai klausītos radio, vispirms jāatrod un 

jāsaglabā radiostaciju frekvences.

Iekārtā ”BeoSound 9000” var saglabāt 

līdz 60 dažādu radiostaciju (sk. 

instrukcijā, kur ir sniegta 

papildinformācija).

Radio izmantošana

Jānospiež, lai ieslēgtu 

radio

Jānospiež, lai pārskatītu 

radioprogrammas

Jānospiež, lai pārslēgtu uz 

nodroses režīmu

RADIO

m

p

•
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Skaņas stipruma regulēšana

Klausoties radio vai CD atskaņotāju, katru reizi, 

protams, ir iespējams regulēt skaņas stiprumu.

Skaļuma palielināšana vai 

samazināšana

Uzreiz izslēdz skaļruņu 

skaņu. Jānospiež vēlreiz, lai 

atjaunotu skaņu

Skaņas stipruma regulēšana

Ja skaņas stiprums ir saglabāts atmiņā, 

”BeoSound 9000” sāks strādāt ar šādu 

līmeni katru reizi pēc ieslēgšanas. Sk. 

Skaņas iestatījumu noregulēšana un 

saglabāšana instrukcijā, kur ir dota 

papildinformācija par skaņas stipruma 

līmeņu noregulēšanu un saglabāšanu.
VOL r

VOL u

MUTE
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