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Systém BeoSound 9000 sa dá ovládať 

priamo prostredníctvom ovládacieho 

panela alebo pomocou diaľkového 

ovládača Beo4.

Či už umiestnite systém BeoSound 9000 

na stôl, na stenu (na výšku alebo na 

šírku), alebo na špeciálny podstavec, 

poloha ovládacieho panela sa dá upraviť 

podľa orientácie systému.

Prehrávač diskov CD

Systém BeoSound 9000 obsahuje 6 priečinkov na 

disky CD. Disky sa prehrávajú pomocou čítacieho 

zariadenia, ktoré sa pohybuje medzi jednotlivými 

priehradkami. Čítacie zariadenie presuniete 

stlačením tlačidla na priamu voľbu disku CD vedľa 

priečinka na disky.

Základy používania systému BeoSound 9000

Po prepnutí systému BeoSound 9000 do 

pohotovostného režimu sa čítacie zariadenie vždy 

presunie vedľa ovládacieho panela a priečinka na 

disk CD 1.
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POZNÁMKA! V Referenčnej príručke nájdete pokyny 

na demontáž a montáž ovládacieho panela.

 Tlačidlo na vloženie disku

Tlačidlo na vloženie disku sa nachádza v dolnej časti 

systému BeoSound 9000.

Tlačidlo na priamu voľbu disku CD

Tlačidlo na voľbu disku sa nachádza vedľa všetkých 6 

priečinkov na disky. 

Stlačením tohto tlačidla prehrajte disk CD vložený v 

príslušnom priečinku.

• Tlačidlo pohotovostného režimu

Slúchadlový konektor

Ovládací panel systému BeoSound 9000
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Tlačidlá na ovládacom paneli

Tlačidlá na ovládacom paneli sú ergonomicky 

zoskupené podľa druhu funkcií. Obsluha systému 

je vďaka tomuto rozmiestneniu veľmi jednoduchá.

Položky displeja

Displej informuje používateľa o operáciách 

systému BeoSound 9000, napríklad o prehrávaní 

naprogramovaného poradia disku CD 

pomenovaného GLENN MILLER. Podrobnosti o 

činnosti displeja nájdete v Referenčnej príručke v 

časti Používanie displeja. 

Nastavenie zvuku. Tieto tlačidlá 

poskytujú prístup k funkciám na 

úpravu zvuku:

VOL r a VOL u: Zvýši a zníži 

hlasitosť.

MUTE: Vypne alebo aktivuje 

reproduktory.

TREBLE, BASS, BALANCE a 

LOUDNESS: Nastavenie 

vlastností zvuku z 

reproduktorov.

RESET: Obnoví východiskové 

nastavenie zvuku.

Funkcia časovača. Tieto tlačidlá 

poskytujú prístup k funkciám 

časovača:

TIMER: Slúži na nastavenie 

systému BeoSound 9000 na 

časované zapnutie prehrávania 

a vypnutie.

ON/OFF: Voľby ON a OFF určujú, 

kedy časovač zaznie a kedy 

prebehne.

CHECK: Slúži na kontrolu 

nastavenia časovačov.

CLEAR: Zmaže nastavenie 

časovačov.

CLOCK: Nastaví alebo zobrazí 

zabudované hodiny.

Funkcia pre disky CD. Tieto 

tlačidlá poskytujú prístup k 

funkciám pre disky CD:

CD: Prehrá disk CD.

PAUSE: Pozastaví prehrávanie.

SELECT a EDITING: 

 Programovanie prehrávanie 

diskov a skladieb.

RANDOM a EDIT: Obsluha funkcií 

na náhodné prehrávanie a 

úpravu prehrávania diskov CD.

NAMING: Slúži na pomenovanie 

diskov a naprogramovaného 

poradia.

CLEAR: Vymaže naprogramované 

hodnoty. 

Funkcia rádia. Tieto tlačidlá poskytujú prístup k 

funkciám rádia:

RADIO: Pustí rádio.

TUNE, AM/FM a P. NO.: Slúži na ladenie staníc a ich 

očíslovanie.

NAMING: Slúži na pomenovanie staníc.

CLEAR: Vymaže stanice. 

Funkcia A. AUX. Toto tlačidlo zapína doplnkové 

audiozariadenie.

Funkcia pohotovostného režimu. Prepne systém 

BeoSound 9000 do pohotovostného režimu.

Ak sa pri prvej aktivácii funkcie na displeji objaví 

údaj PIN, ale kód PIN ste od predajcu produktov 

Bang & Olufsen dosiaľ nedostali, kontaktujte 

predajcu. Ďalšie informácie o funkcii ochrany 

kódom PIN nájdete v Referenčnej príručke v 

kapitole Systém ochrany kódom PIN na strane 36. 

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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Po vložení diskov CD (1–6) do priečinkov 

systému BeoSound 9000 je všetko 

pripravené na prehrávanie.

Po stlačení tlačidla na prehrávanie 

diskov CD sa zaregistrujú všetky 

informácie o vložených diskoch, 

napríklad o počte skladieb. Potom sa 

prehrajú všetky vložené disky CD. 

Môžete prepínať jednotlivé  disky CD a 

skladby podľa vlastného výberu. 

Pomocou funkcie prehrávania v 

náhodnom poradí sa disky CD a skladby 

na jednotlivých diskoch dajú prehrávať v 

náhodnom poradí.

Po 12 hodinách neprerušovaného 

hrania sa systém BeoSound 9000 zastaví. 

Ak chcete počúvať iný zdroj, prehrávač 

CD sa automaticky prepne.

Použitie prehrávača CD

Vkladanie diskov CD

Po stlačení tlačidla na vloženie disku sa otvoria 

sklenené dvierka. Môžete vkladať a vyberať disky 

úplne podľa vlastných požiadaviek.

Stlačením otvorte 

sklenené dvierka

Stlačením zatvorte 

sklenené dvierka…

…alebo stlačením 

zatvorte dvierka a 

spustíte prehrávanie

Ak sa čítacie zariadenie nachádza nad priečinkom

disku CD, kam chce te vložiť disk, posuňte čítacie 

zariadenie stlačením tlačidla na priamu voľbu pred iným 

priečinkom.

CD

Disk CD vkladajte potlačenou stranou nahor. Uchopte 

disk CD za hrany a vložte ho do priehradky (horná časť). 

Ak chcete disk CD vytiahnuť, uchopte ho za 

hrany a mierne ho zatlačte dopredu. 

Disk sa tak uvoľní.
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Prehrávanie diskov CD

Prehrávanie disku CD spustíte stlačením tlačidla OK 

v časti tlačidiel označenej CD. Ak chcete prehrať 

určitý disk CD, stlačte tlačidlo na priamu voľbu 

disku CD* vedľa priečinka disku. 

Stlačením spustíte 

prehrávanie

Stlačením prehráte ďalšiu 

skladbu

Stlačením znovu prehráte 

tú istú skladbu. Ak tlačidlo 

stlačíte dvakrát, prehrá sa 

predchádzajúca skladba

Stlačením sa prehrávanie 

pozastaví

Stlačením sa obnoví 

prehrávanie

Stlačením sa vypnú 

reproduktory. Opätovným 

stlačením sa reproduktory 

zapnú

Stlačením aktivujete 

pohotovostný režim

*Tlačidlá na voľbu diskov CD sa dajú tiež použiť 

na prechádzanie skladieb na disku. Ak stlačíte raz, vyberie 

sa disk CD. Ak ho stlačíte a podržíte, môžete prechádzať 

skladby vybraného disku.

Stlačením spustíte 

prehrávanie

Stlačením aktivujete 

funkciu náhodného 

prehrávania. Na displeji sa 

zobrazí údaj RANDOM ON

Ak toto tlačidlo stlačíte 

dvakrát, funkcia 

náhodného prehrávania 

sa vypne. Na displeji sa 

zobrazí údaj

RANDOM OFF

Ak funkciu náhodného prehrávania vypnete počas 

prehrávania disku CD, všetky skladby nasledujúce za 

aktuálnym číslom skladby sa prehrajú v pôvodnom 

poradí, a to aj vtedy, ak boli funkcie náhodného 

prehrávania už prehrané.

Funkcia RANDOM sa dá použiť spoločne s funkciou EDIT 

na náhodné prehrávanie naprogramovaných 

obľúbených skladieb. Tieto dve funkcie sa tiež dajú použiť 

s funkciou SELECT na náhodné prehrávanie 

naprogramovaných obľúbených skladieb napríklad z 

dvoch diskov CD.

Prehrávanie skladieb v náhodnom 

poradí

Ak aktivujete funkciu náhodného prehrávania, disky 

alebo skupiny skladieb sa budú prehrávať 

v náhodnom poradí. Toto poradie bude vždy iné.

CD

m

p

PAUSE

CD

MUTE

•

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

POZNÁMKA! Podrobnosti o funkcii EDIT nájdete 

v Referenčnej príručke v kapitole Voľba a uloženie 

výberu skladieb (pre jeden disk CD) a Aktivácia a 

deaktivácia prehrávania výberu skladieb.
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Systém BeoSound 9000 umožňuje prehrávanie 

obľúbených diskov CD v určitom poradí. Po 

zahrnutí disku do vybranej skupiny sa vedľa 

príslušného priečinka disku rozsvieti červený 

indikátor.

Ak chcete prehrať disk CD, ktorý nie je vo vybranej 

skupine diskov, prehrávanie skupiny vybraných 

diskov sa dá potlačiť. Po stlačení tlačidla na priamu 

voľbu disku CD pri priečinku požadovaného disku 

sa hneď spustí jeho prehrávanie.

Tiež sa dá vynechať prehrávanie disku v skupine 

vybraných diskov. Možnosť SELECT* však musí byť 

aktívna. Disk vyradíte stlačením tlačidla na priamu 

voľbu disku CD vedľa priečinka už vybraného disku.

>> Použitie prehrávača CD

Stlačením spustíte 

prehrávanie disku

Stlačte tlačidlo SELECT. Na 

displeji sa zobrazí údaj 

SELECT DISC

Stlačením tlačidiel na 

priamu voľbu disku CD 

vedľa priečinkov 

požadovaných diskov 

pridajte disky do výberu…

Stlačením tlačidla SELECT 

sa výber vymaže a prehrá 

sa všetkých šesť diskov

Stlačením vymažte výber

Voľba diskov na naprogramované 

prehrávanie

Vybrané disky sa začnú prehrávať v číselnom 

poradí. Ak túto funkciu neprerušíte, disky sa budú 

prehrávať  12 hodín.

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*POZNÁMKA! Možnosť SELECT zostáva aktívna  25 

sekúnd od stlačenia tlačidla SELECT. Ak stlačíte tlačidlo 

na priamu voľbu po ukončení možnosti SELECT, 

vybraný disk sa začne okamžite prehrávať a potlačí 

voľbu vybraných diskov. Len čo prehrávanie skončí, 

systém BeoSound 9000 bude pokračovať  v prehrávaní 

zvolenej sekvencie.
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Zapnutie rádia

Po zapnutí rádia sa automaticky vyberie naposledy 

počúvaná stanica. Na displeji sa zobrazí údaj o 

prehrávanej stanici.

Ak chcete počúvať rádio, najskôr musíte 

vyhľadať a uložiť frekvencie rádiových 

staníc.

Do systému BeoSound 9000 sa dá uložiť 

až 60 rádiových staníc (viac informácií 

nájdete v Referenčnej príručke).

Použitie rádia

Stlačením tlačidla zapnete 

rádio

Slúži na prechádzanie 

rádiových staníc

Stlačením aktivujete 

pohotovostný režim

RADIO

m

p

•
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Úprava hlasitosti

Pri počúvaní rádia alebo prehrávaní disku CD sa dá 

samozrejme kedykoľvek upraviť hlasitosť.

Slúži na zvýšenie a zníženie 

hlasitosti

Ihneď vypne reproduktory. 

Opätovným stlačením sa 

reproduktory zapnú

Úprava hlasitosti

Ak uložíte vlastnú úroveň hlasitosti, 

systém BeoSound 9000 túto úroveň 

použije pri každom zapnutí. Viac 

informácií o úprave a uložení úrovne 

hlasitosti nájdete v Referenčnej príručke 

v kapitole Úprava a uloženie nastavenia 

zvuku.
VOL r

VOL u

MUTE
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