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Opis obs∏ugi BeoSound 9000

BeoSound 9000 przeznaczony jest do

obs∏ugi zarówno za pomocà

przycisków na panelu sterowania, jak

i pilota Beo4.

Niezale˝nie od tego, czy umieÊcisz

BeoSound 9000 na stole, pionowo

lub poziomo na Êcianie, czy na

specjalnie zaprojektowanej

podstawie, mo˝esz zawsze

regulowaç po∏o˝enie panelu

sterowania, aby u∏atwiç obs∏ug´

BeoSound 9000.

Odtwarzacz p∏yt kompaktowych

BeoSound 9000 zawiera 6 podajników p∏yt
CD, pomi´dzy którymi porusza si´ karetka,
umo˝liwiajàc odtwarzanie poszczególnych
p∏yt. Do przesuwania karetki s∏u˝y przycisk
bezpoÊredniego wyboru p∏yty obok ka˝dego
podajnika.

Kiedy prze∏àczasz BeoSound 9000 w tryb
oczekiwania, karetka zawsze przesuwa si´ w
stron´ panelu sterowania do podajnika 
numer 1.
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UWAGA! Wskazówki dotyczàce zdejmowania i

zak∏adania panelu sterowania znaleêç mo˝na w

Podr´czniku u˝ytkownika.

Panel sterowania BeoSound 9000

Przycisk wk∏adania p∏yt

Przycisk wk∏adania p∏yt znajduje si´ w zag∏´bieniu

obudowy BeoSound 9000.

Przycisk bezpoÊredniego wyboru p∏yty

Przycisk wyboru p∏yty znajduje si´ obok ka˝dego z

6 podajników p∏yt. 

NaciÊnij ten przycisk, aby rozpoczàç odtwarzanie

p∏yty umieszczonej w podajniku.

• Przycisk trybu oczekiwania

Gniazdo na s∏uchawki



Przyciski na panelu sterowania

Dla wygody przyciski na panelu sterowania
zgrupowane sà wed∏ug rodzaju
obs∏ugiwanych funkcji, dzi´ki czemu mo˝esz
∏atwo znaleêç je na panelu podczas
obs∏ugiwania urzàdzenia.

Informacje na wyÊwietlaczu

WyÊwietlacz informuje o bie˝àcym stanie
BeoSound 9000 i trwajàcych operacjach, np. o
tym, ˝e trwa odtwarzanie sekwencji Êcie˝ek o
nazwie GLENN MILLER. Szczegó∏owe
informacje na temat dzia∏ania wyÊwietlacza
podane sà w Podr´czniku u˝ytkownika w
punkcie Zmiana rodzaju wyÊwietlanych

informacji.

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

Funkcja A. AUX. Przycisk umo˝liwia w∏àczanie

dodatkowego sprz´tu audio.

Tryb oczekiwania. Przycisk prze∏àcza BeoSound

9000 w tryb oczekiwania.
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Funkcje regulacji dêwi´ku.
Przyciski zapewniajà dost´p do

funkcji regulacji dêwi´ku:

VOL ∧ i VOL ∨: Zwi´kszajà i

zmniejszajà poziom g∏oÊnoÊci.

MUTE: Wycisza lub ponownie

w∏àcza g∏oÊniki.

TREBLE, BASS, BALANCE i

LOUDNESS: Regulujà dêwi´k z

g∏oÊników.

RESET: Przywraca domyÊlne

ustawienia dêwi´ku.

Funkcje programatora
czasowego. Przyciski

zapewniajà dost´p do funkcji

programatora:

TIMER: S∏u˝y do ustawiania

czasu w∏àczenia lub

wy∏àczenia BeoSound 9000.

ON/OFF: Przycisk ON/OFF

pozwala wybraç urzàdzenie,

które zostanie automatycznie

w∏àczone o oznaczonej

godzinie. 

CHECK: S∏u˝y do sprawdzania

ustawieƒ programatora.

CLEAR: Usuwa ustawienia

programatora.

CLOCK: S∏u˝y do ustawiania lub

wyÊwietlania wbudowanego

zegara.

Funkcje odtwarzacza CD. Te
przyciski zapewniajà dost´p do

funkcji odtwarzacza CD:

CD: W∏àcza odtwarzanie p∏yty.

PAUSE: Wstrzymuje

odtwarzanie.

SELECT i EDITING: S∏u˝à do

programowania sekwencji p∏yt

i Êcie˝ek.

RANDOM i EDIT: S∏u˝à do

obs∏ugi specjalnych funkcji

odtwarzania losowego i

odtwarzania

zaprogramowanych sekwencji

Êcie˝ek.

NAMING: S∏u˝y do nadawania

nazw p∏ytom i sekwencjom.

CLEAR: Usuwa

zaprogramowane wartoÊci.

Funkcje obs∏ugi radia. Te przyciski zapewniajà

dost´p do funkcji obs∏ugi radia:

RADIO: W∏àcza radio.

TUNE, AM/FM i P. NO.: S∏u˝à do strojenia i

numerowania stacji.

NAMING: S∏u˝y do nadawania nazw stacjom.

CLEAR: Usuwa stacje.

JeÊli nie otrzyma∏eÊ od sprzedawcy kodu PIN,
zaÊ przy pierwszej próbie skorzystania z danej
funkcji, na wyÊwietlaczu urzàdzenia pojawi si´
komunikat “PIN”, to skontaktuj si´ z
dystrybutorem sprz´tu Bang & Olufsen w celu
uzyskania kodu PIN. Bli˝sze informacje na
temat kodu PIN znajdziesz w rozdziale pt.
Zabezpieczenie kodem PIN na stronie 36
Podr´cznika u˝ytkownika.
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Po umieszczeniu 1–6 p∏yt w

BeoSound 9000 mo˝esz rozpoczàç

ich odtwarzanie.

Kiedy naciÊniesz przycisk CD, aby

odtworzyç p∏yty, zarejestrowane

zostanà wszystkie informacje na

temat poszczególnych p∏yt, np. liczba

Êcie˝ek. Nast´pnie rozpocznie si´

odtwarzanie wszystkich p∏yt

znajdujàcych si´ w podajnikach. 

Mo˝esz odtwarzaç wybrane przez

siebie p∏yty lub pojedyncze Êcie˝ki,

tak aby s∏uchaç ˝àdanej sekwencji

Êcie˝ek. Mo˝esz równie˝ odtwarzaç

p∏yty i Êcie˝ki na danej p∏ycie w

przypadkowej kolejnoÊci, u˝ywajàc

funkcji odtwarzania losowego

(Random).

Po 12 godzinach ciàg∏ego

odtwarzania BeoSound 9000 wy∏àczy

si´. JeÊli wybierzesz inne êród∏o,

odtwarzacz CD wy∏àczy si´

automatycznie.

U˝ywanie odtwarzacza p∏yt kompaktowych

Wk∏adanie p∏yt do odtwarzacza

NaciÊni´cie przycisku wk∏adania p∏yt
powoduje podniesienie szklanych drzwiczek.
Mo˝esz teraz w∏o˝yç p∏yty, których chcesz
s∏uchaç, lub wyjàç p∏yty z podajników.

JeÊli karetka znajduje si´ nad podajnikiem, do

którego chcesz w∏o˝yç nowà p∏yt´, naciÊnij

przycisk bezpoÊredniego wyboru przed innym

podajnikiem, aby przesunàç do niego karetk´.

NaciÊnij, aby podnieÊç

szklane drzwiczki

NaciÊnij, aby opuÊciç

szklane drzwiczki, lub…

…naciÊnij, aby opuÊciç

drzwiczki i rozpoczàç

odtwarzanie

CD

P∏yt´ nale˝y w∏o˝yç trzymajàc jà stronà z

napisami do siebie. Chwyç p∏yt´ za kraw´dzie i

wsuƒ do podajnika (górnà kraw´dê najpierw).

Aby wyjàç p∏yt´, chwyç jà za kraw´dzie i

popchnij lekko do przodu, a˝ zostanie

zwolniona z uchwytu.
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Odtwarzanie p∏yt

W∏àcz p∏yt´, naciskajàc przycisk OK z grupy
przycisków s∏u˝àcych do obs∏ugi odtwarzacza
CD. JeÊli chcesz odtworzyç okreÊlonà p∏yt´,
naciÊnij przycisk bezpoÊredniego wyboru*
znajdujàcy si´ obok podajnika z tà p∏ytà.

*Przyciski wyboru p∏yt s∏u˝à równie˝ do zmiany

Êcie˝ek na p∏ytach. Naciskajàc przycisk

jednokrotnie – wybierzesz p∏yt´, a naciskajàc go

kilkakrotnie mo˝esz prze∏àczaç kolejne Êcie˝ki na

wybranej p∏ycie.

NaciÊnij, aby rozpoczàç

odtwarzanie p∏yty

NaciÊnij, aby odtworzyç

nast´pnà Êcie˝k´

NaciÊnij, aby ponownie

odtworzyç bie˝àcà

Êcie˝k´, albo naciÊnij

dwukrotnie, aby

odtworzyç poprzednià

Êcie˝k´

NaciÊnij, aby wstrzymaç

odtwarzanie

NaciÊnij, aby wznowiç

odtwarzanie

NaciÊnij, aby wyciszyç

g∏oÊniki. NaciÊnij

ponownie, aby w∏àczyç

dêwi´k

NaciÊnij, aby prze∏àczyç

zestaw w tryb

oczekiwania

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Losowe odtwarzanie Êcie˝ek

JeÊli wybierzesz funkcj´ odtwarzania
losowego (Random), to po w∏àczeniu
wybranych p∏yt lub sekwencji Êcie˝ek
przekonasz si´, ˝e za ka˝dym razem Êcie˝ki
b´dà odtwarzane w innej kolejnoÊci.

JeÊli wy∏àczysz funkcj´ odtwarzania losowego

podczas odtwarzania p∏yty, wszystkie Êcie˝ki

nast´pujàce po aktualnej Êcie˝ce zostanà

odtworzone w porzàdku chronologicznym, nawet

jeÊli zosta∏y ju˝ wczeÊniej odtworzone, gdy funkcja

odtwarzania losowego by∏a w∏àczona.

Mo˝esz zastosowaç funkcj´ RANDOM w

po∏àczeniu z funkcjà EDIT, aby odtwarzaç ulubione

Êcie˝ki w przypadkowej kolejnoÊci. Mo˝esz

równie˝ po∏àczyç te funkcje z funkcjà SELECT i w

ten sposób odtwarzaç w przypadkowej kolejnoÊci

tylko ulubione Êcie˝ki wybrane na przyk∏ad z

dwóch p∏yt.

NaciÊnij, aby rozpoczàç

odtwarzanie p∏yty

NaciÊnij, aby wyÊwietliç

RANDOM ON i w∏àczyç

funkcj´ odtwarzania

losowego

NaciÊnij dwukrotnie,

aby wyÊwietliç

RANDOM OFF i

wy∏àczyç funkcj´

odtwarzania losowego

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

UWAGA! Szczegó∏owe informacje na temat

funkcji EDIT znajdziesz w punktach

Programowanie sekwencji Êcie˝ek z jednej p∏yty i

Odtwarzanie zaprogramowanych sekwencji

Êcie˝ek w Podr´czniku u˝ytkownika.
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Mo˝esz zaprogramowaç BeoSound 9000, aby
odtwarza∏ Twoje ulubione p∏yty w okreÊlonej
kolejnoÊci. Po dodaniu p∏yty do sekwencji
obok danego podajnika zapala si´ czerwony
wskaênik.

JeÊli chcesz, mo˝esz pominàç wybranà
sekwencj´ p∏yt i s∏uchaç p∏yty nie nale˝àcej do
sekwencji. Wystarczy nacisnàç przycisk
bezpoÊredniego wyboru obok p∏yty, której
chcesz pos∏uchaç, a odtwarzanie rozpocznie
si´ natychmiast.

Mo˝esz tak˝e pominàç p∏yt´, która zosta∏a ju˝
w∏àczona do sekwencji, pod warunkiem, ˝e
opcja SELECT* jest nadal w∏àczona. NaciÊnij
ponownie przycisk bezpoÊredniego wyboru
obok p∏yty w∏àczonej do sekwencji.

W∏àczanie p∏yt do sekwencji

Wybrane p∏yty b´dà odtwarzane w porzàdku
numerycznym. Odtwarzanie b´dzie trwa∏o 12
godzin, jeÊli nie zostanie wczeÊniej przerwane.

NaciÊnij, aby rozpoczàç

odtwarzanie p∏yty

NaciÊnij SELECT. Na

wyÊwietlaczu pojawi si´

polecenie SELECT DISC

(WYBIERZ P¸YT¢)

NaciÊnij przyciski

bezpoÊredniego wyboru

obok p∏yt, które chcesz

w∏àczyç do sekwencji…

NaciÊnij SELECT, aby

przygotowaç zestaw do

usuni´cia sekwencji i

móc odtwarzaç

wszystkie szeÊç p∏yt

NaciÊnij, aby usunàç

sekwencj´

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*UWAGA! Opcja SELECT pokazana jest na

wyÊwietlaczu przez 25 sekund od naciÊni´cia

SELECT. JeÊli naciÊniesz przycisk bezpoÊredniego

wyboru p∏yty po znikni´ciu opcji SELECT,

sekwencja zostanie pomini´ta i natychmiast

rozpocznie si´ odtwarzanie wybranej p∏yty. Po

zakoƒczeniu p∏yty BeoSound 9000 b´dzie

odtwarzaç sekwencj´, którà wybra∏eÊ wczeÊniej.

>> U˝ywanie odtwarzacza p∏yt kompaktowych
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Aby móc s∏uchaç radia, musisz

najpierw wyszukaç i zachowaç

cz´stotliwoÊci stacji radiowych.

W BeoSound 9000 mo˝esz zachowaç

maksymalnie 60 ró˝nych stacji

radiowych (wi´cej informacji na ten

temat znajdziesz w Podr´czniku

u˝ytkownika).

U˝ywanie radia

W∏àczanie radia

Po w∏àczeniu radio automatycznie wybiera
stacj´ s∏uchanà ostatnio. WyÊwietlacz
informuje, który program radiowy jest
w∏àczony.

NaciÊnij, aby w∏àczyç

radio

Naciskaj, aby prze∏àczaç

programy radiowe

NaciÊnij, aby prze∏àczyç

zestaw w tryb

oczekiwania

RADIO

� 

�

•



JeÊli zachowasz poziom g∏oÊnoÊci, po

ka˝dym w∏àczeniu BeoSound 9000

b´dzie zawsze pracowaç na tym

poziomie g∏oÊnoÊci. Dodatkowe

informacje na temat regulowania i

zachowywania poziomów g∏oÊnoÊci

podane sà w Podr´czniku

u˝ytkownika w punkcie Zmiana i

zachowywanie ustawieƒ dêwi´ku.

Regulacja g∏oÊnoÊci

3507481 0504 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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Regulacja poziomu g∏oÊnoÊci

S∏uchajàc radia lub p∏yty CD mo˝esz oczywiÊcie
regulowaç w ka˝dej chwili g∏oÊnoÊç dêwi´ku.

Zwi´ksza lub zmniejsza

g∏oÊnoÊç

Natychmiast wycisza

g∏oÊniki. NaciÊnij

ponownie, aby w∏àczyç

dêwi´k

VOL ∧
VOL ∨

MUTE





www.bang-olufsen.com 
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