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A chave para a utilização do BeoSound 9000

O seu BeoSound 9000 foi concebido

para funcionar através do painel de

funcionamento directamente no

BeoSound 9000 e para funcionar

com o comando à distância através

do Beo4.

Quer coloque o BeoSound 9000

sobre uma mesa, vertical ou

horizontalmente na parede ou no

suporte especialmente desenhado

para o BeoSound 9000, pode ajustar

a posição do painel de

funcionamento para facilitar a sua

utilização do BeoSound 9000.

Leitor de discos compactos

O BeoSound 9000 contém 6 compartimentos
de discos compactos e um suporte móvel que
se desloca entre os compartimentos
permitindo a reprodução de CDs. Desloque o
suporte móvel premindo o botão de selecção
directa de CDs, ao lado do compartimento do
CD.

Quando mudar o BeoSound 9000 para o
modo standby, o suporte móvel ficará sempre
situado junto do painel de funcionamento e
do compartimento do CD número 1.
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•

NOTA! Consulte o Manual de Consulta para mais

instruções sobre como retirar e voltar a instalar o

painel de funcionamento.

Painel de funcionamento do BeoSound 9000

Botão de carregar
O botão de carregar está situado numa posição

baixa no BeoSound 9000.

Botão de selecção directa de CDs
Existe um botão de selecção situado junto aos 6

compartimentos dos discos compactos. 

Prima este botão para reproduzir o CD no

compartimento.

• Botão do modo standby

Terminal para auscultadores



Botões no painel de funcionamento

Estes botões no painel de funcionamento
estão convenientemente agrupados por tipo
de função, de modo a poder orientar-se
facilmente no painel de funcionamento
quando utilizar o sistema.

O que está no visor

O visor mantém-no informado sobre o que o
BeoSound 9000 está a fazer e quais as
operações em curso, por exemplo, está a
reproduzir uma sequência de CDs com o nome
GLENN MILLER. Para mais pormenores sobre o
funcionamento do visor, consulte Mudar entre
mensagens no Manual de Consulta.

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

Função A. AUX. O botão permite-lhe ligar o

equipamento áudio suplementar.

Função de standby. O botão coloca o 

BeoSound 9000 em modo standby.
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Regulações de som. Os botões

dão-lhe acesso às funções de

regulação do som:

VOL ∧ e VOL ∨: Aumenta e

diminui o nível do volume.

MUTE: Silencia ou activa as

colunas.

TREBLE, BASS, BALANCE e

LOUDNESS: Regula o som

proveniente das colunas.

RESET: Reinicializa as definições

de som para os seus valores

predefinidos.

Funções do Temporizador. Os

botões dão acesso às funções

do Temporizador:

TIMER: Regula os

Temporizadores para quando

o BeoSound 9000 deve

começar a tocar ou desligar.

ON/OFF: On (ligar) ou off

(desligar) decide onde um

temporizador vai ser ouvido

ou executado.

CHECK: Verifica os

Temporizadores.

CLEAR: Apaga os

Temporizadores.

CLOCK: Acerta ou mostra o

relógio incorporado.

Funções do CD. Os botões dão

acesso às funções do CD:

CD: Toca o CD.

PAUSE: Faz uma pausa na

reprodução.

SELECT e EDITING: Programação

de sequências de discos e

faixas.

RANDOM e EDIT: Activa funções

aleatórias especiais e de

reprodução editadas para os

CDs.

NAMING: Permite atribuir um

nome aos discos e às

sequências.

CLEAR: Apaga os valores

programados.

Funções do rádio. Os botões dão acesso às

funções do rádio:

RADIO: Toca o rádio.

TUNE, AM/FM e P. NO.: Sintoniza estações e

numera-as.

NAMING: Permite atribuir nomes às estações.

CLEAR: Apaga estações.

Se PIN aparecer no visor a primeira vez que
activar uma função, e não tiver recebido um
código PIN do seu revendedor Bang &
Olufsen, contacte o seu revendedor para
receber um código PIN. Para mais informações
sobre a função do código PIN, consulte o
capítulo O sistema do código PIN na página 36
no Livro de consulta.
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Quando tiver carregado o seu

BeoSound 9000 com 1 a 6 CDs, está

pronto para começar a ouvir os seus

CDs.

Quando carregar no botão CD para

iniciar a leitura, todas as informações

sobre os CDs serão registadas, por

exemplo, o número de faixas. Todos

os CDs carregados são em seguida

reproduzidos. 

Pode mudar de um CD para outro, e

de uma faixa para outra, para

conseguir a sequência de faixas que

prefere. Pode também reproduzir

CDs e faixas em cada um dos CDs

individuais numa ordem aleatória,

utilizando a função aleatória.

Ao fim de 12 horas a tocar

ininterruptamente, o BeoSound 9000

pára. Se optar por ouvir outra fonte,

o leitor de CDs desliga-se

automaticamente.

Utilizar o leitor de CDs

Carregar CDs

Ao premir o botão de carregar, levanta a
porta de vidro. Pode carregar os CDs que quer
ouvir ou retirá-los dos seus compartimentos.

Se o suporte móvel estiver situado sobre o

compartimento do CD onde quer introduzir um

novo CD, prima simplesmente o botão de selecção

directa em frente a outro compartimento de CD

para fazer deslocar o suporte móvel.

Prima para levantar a

porta de vidro

Prima para baixar a

porta de vidro ou…

…prima para baixar a

porta e iniciar a

reprodução

CD

O CD tem que ser inserido com o lado do texto

virado para si. Pegue no CD pelas extremidades

e insira-o (secção superior). Para retirar o CD,

pegue-lhe pelas extremidades e empurre o CD

ligeiramente para a frente para o soltar.
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Reprodução de CDs

Inicie a reprodução de um CD premindo o
botão OK na secção de botões do CD. Se
quiser ouvir um determinado CD, prima
simplesmente o botão de selecção directa de
CDs* junto ao compartimento do CD.

*Os botões de selecção dos CDs podem também

ser utilizados para percorrer as faixas dos seus

CDs. Prima o botão uma vez – e selecciona o CD,

prima-o continuamente – e percorre as faixas do

CD escolhido.

Prima para ouvir um CD

Prima para ouvir a faixa

seguinte

Prima para ouvir a

mesma faixa outra vez

ou prima duas vezes

para ouvir a faixa

anterior

Prima para fazer uma

pausa na reprodução

Prima para retomar a

reprodução

Prima para silenciar as

colunas. Prima

novamente para voltar

a ouvir som

Prima para mudar para

modo standby

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Reproduzir faixas aleatoriamente

Se seleccionar a função de reprodução
aleatória, perceberá que as faixas são
reproduzidas por uma ordem diferente cada
que vez que a série de CDs ou faixas é
reproduzida.

Se cancelar a função de reprodução aleatória

enquanto um CD está a tocar, todas as faixas além

do número da actual faixa tocarão por ordem

cronológica, mesmo que já tenham sido

reproduzidas enquanto a função de reprodução

aleatória estava activada.

Pode optar por combinar a função RANDOM com

a função EDIT e ouvir as suas faixas favoritas

aleatoriamente. Pode também combinar essas

duas funções com SELECT e optar por ouvir

apenas as suas faixas favoritas de, por exemplo,

dois CDs por ordem aleatória.

Prima para começar a

ouvir um CD

Prima para ver

RANDOM ON e

accionar a função de

reprodução aleatória

Prima duas vezes para

ver RANDOM OFF e

cancelar a função de

reprodução aleatória

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

NOTA! Consulte os capítulos Programar uma série

de faixas para um CD e Reproduzir CDs editados

no Manual de Consulta para mais pormenores

sobre a função EDIT.
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Pode fazer com que o BeoSound 9000
reproduza os seus CDs favoritos numa
determinada sequência. Cada vez que um CD
é incluído na sequência, o indicador vermelho
ao lado do compartimento do CD acende.

Se quiser, pode ignorar a sequência de discos
escolhida e ouvir um CD não incluído na
sequência. Prima o botão de selecção directa
de CDs junto ao CD que quer ouvir e a
reprodução iniciar-se-á imediatamente.

Pode também optar por deixar de fora um CD
que já foi incluído na sequência, mas só se
ainda estiver na opção SELECT*. Prima
novamente o botão de selecção directa de CDs
junto a um CD que já tenha incluído.

Escolher discos para incluir numa
sequência

Os CDs que escolheu começarão a tocar por
ordem numérica e continuarão a tocar
durante 12 horas se não houver interrupções.

Prima para iniciar a

reprodução de um CD

Prima SELECT e 

SELECT DISC aparecerá

no visor

Prima os botões de

selecção directa de CDs

ao lado dos CDs que

quer incluir…

Prima SELECT para

começar a apagar uma

sequência e reproduzir

os seis CDs

Prima para apagar a

sequência

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*NOTA! A opção SELECT dura 25 segundos a

partir do momento que premiu SELECT. Se premir

um botão de selecção directa depois da opção

SELECT ter terminado, o disco que escolher

começará a tocar imediatamente e ignorará a sua

sequência. Quando tiver terminado a reprodução,

o BeoSound 9000 continuará a tocar a sequência

que escolheu antes.

>> Utilizar o leitor de CDs
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Para ouvir o rádio, tem primeiro que

encontrar e memorizar as

frequências das estações de rádio.

Pode memorizar até 60 estações de

rádio diferentes no seu 

BeoSound 9000 (para mais

informações consulte o Manual de

Consulta).

Utilizar o rádio

Ligar o rádio

Quando ligar o rádio, este automaticamente
selecciona a estação que ouviu da última vez,
indicando no visor qual o programa de rádio
que está a tocar.

Prima para ligar o rádio

Prima para percorrer os

seus programas de

rádio

Prima para mudar para

modo standby

RADIO

� 

�

•



Se memorizar um nível de som, o

BeoSound 9000 começa a tocar com

este nível cada vez que o ligar.

Consulte Regular e memorizar

definições de som no Manual de

Consulta para mais informações

sobre como regular e memorizar os

volumes do som.

Regular o volume

3507474 0504 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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Regular o volume de som

Enquanto está a ouvir o rádio ou o leitor de
CDs, pode, naturalmente, regular em qualquer
altura o volume de som.

Aumenta ou baixa o

volume

Silencia as colunas

imediatamente. Prima

novamente para voltar

a ouvir som

VOL ∧
VOL ∨

MUTE
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