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Sistem BeoSound 9000 je narejen tako, 

da se ga lahko upravlja na dva načina: s 

funkcijami close-up po upravljalni plošči 

sistema BeoSound 9000 in po 

daljinskem upravljalniku Beo4.     

Ne glede na to, kam boste postavili 

BeoSound 9000: na mizo, vertikalno 

ali horizontalno na steno ali na 

posebej zanj načrtovan podstavek 

BeoSound 9000, lahko nastavite položaj 

upravljalne plošče tako, da si olajšate 

upravljanje sistemom BeoSound 9000.

CD-predvajalnik

BeoSound 9000 ima šest oddelkov za nalaganje 

CD-plošč, med katerimi se premika nosilec CD-jev, 

ki omogoča predvajanje CD-plošč. Premaknite 

nosilec CD-jev s pritiskom na gumb za neposredno 

izbiro CD-ja, ki je nameščen zraven oddelka za 

nalaganje CD-ja.

Ključ za uporabo sistema BeoSound 9000

Ko preklopite BeoSound 9000 na stanje 

pripravljenosti, se bo nosilec CD-jev vedno postavil 

zraven upravljalne plošče in CD-oddelka, številka 1. 
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OPOMBA! Prosimo, poglejte v Navodilih za uporabo, 

kako se odstrani in zamenja upravljalna plošča.   

 Gumb za nalaganje

Gumb za nalaganje je nameščen na spodnjem delu 

na BeoSound 9000.

Gumb za neposredno izbiranje CD-ja

Gumb za izbiro CD-plošče je nameščen zraven 

vsakega izmed šestih oddelkov za nalaganje 

CD-plošče.  

Pritisnite gumb zraven izbranega oddelka s 

CD-ploščo, ki jo želite poslušati. 

• Gumb za stanje pripravljenosti

Priključek za slušalke

Upravljalna plošča sistema BeoSound 9000
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Gumbi na upravljalni plošči

Gumbi na upravljalni plošči so razporejeni v 

skupine tako, da vsaka skupina ustreza določeni 

vrsti funkcij, kar vam omogoča dober pregled na 

plošči in enostavno upravljanje sistema. 

Kaj lahko pokaže prikazovalnik

Prikazovalnik vas obvešča o tem, kateri vir sistema 

BeoSound 9000 je prižgan in kaj se trenutno 

predvaja. Na primer: predvaja se CD-sekvenca z 

nazivom GLENN MILLER. Za več informacij o funkciji 

prikazovalnika poglejte v Navodila za uporabo, 

poglavje Prehod z enega prikazovalnika na drugega. 

Nastavljanje zvoka. Gumbi, ki 

omogočajo dostop do funkcij za 

nastavljanje zvoka so:

VOL r in VOL u: za povečanje in 

zmanjšanje nivoja glasnosti.

MUTE: onemogočanje ali 

aktiviranje zvoka iz zvočnikov. 

TREBLE, BASS, BALANCE in 

LOUDNESS: za urejanje zvoka iz 

zvočnikov.

RESET: razveljavi nastavitev zvoka 

in ponovno nastavi privzete 

nastavitve. 

Funkcije merilnika časa. Gumbi, 

ki omogočajo dostop do funkcij 

merilnika časa, so:

TIMER: nastavlja merilnike časa 

tako, da se ob izbranem času 

sistem BeoSound 9000 prižge 

oz. ugasne.  

ON/OFF: on (vklop) in off  (izklop) 

določata prostore, v katerih bo 

merilnik časa prižgal vir in v 

katerih se bo predvajani zvok 

slišal in v katerih se ne bo.  

CHECK: preverja merilnike časa.

CLEAR: briše merilnike časa.

CLOCK: nastavlja ali pokaže 

vgrajeno uro.

Funkcije CD-ja. Gumbi, ki 

omogočajo dostop do funkcij 

CD-ja, so:

CD: prižiga CD-predvajalnik.

PAUSE: prekine predvajanje.

SELECT in EDITING: 

 programiranje vrstnega reda 

predvajanja CD-plošč in 

glasbenih komadov.

RANDOM in EDIT: upravljata s 

posebnimi funkcijami za 

naključni in urejeni vrstni red 

predvajanja CD-plošč.  

NAMING: imenuje CD-plošče in 

nize glasbenih komadov.

CLEAR: briše programirane 

vrednosti. 

Funkcije radijskega sprejemnika.  Gumbi, ki 

omogočajo dostop do funkcij radijskega 

sprejemnika, so:

RADIO: prižiga radijski sprejemnik.

TUNE, AM/FM in P. NO.: nastavljanje sprejema 

postaj in njihovo oštevilčenje. 

NAMING: imenovanje postaj.

CLEAR: brisanje postaj. 

Funkcija A. AUX. Ta gumb omogoča prižiganje 

dodatne avdioopreme. 

Funkcija stanja pripravljenosti (Stand-by). Gumb 

preklopi sistem BeoSound 9000 na stanje 

pripravljenosti.

Ko prvič aktivirate funkcijo, se na prikazovalniku 

lahko pokaže PIN. Če niste prejeli PIN-kode ob 

nakupu opreme, se obrnite na trgovca na drobno, 

ki prodaja opremo Bang & Olufsen, da jo dobite.     

Za več informacij o funkciji PIN-kode poglejte v 

poglavje Sistem PIN-kode na 36. strani Navodil za 

uporabo. 

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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Ko naložite 1–6 CD-jev v 

BeoSound 9000, lahko začnete z 

njihovim predvajanjem.  

Ko pritisnete gumb CD, da prižgete 

CD-predvajalnik, se zapišejo vse 

informacije o naloženih CD-ploščah, na 

primer število glasbenih komadov.    

Nato se začne predvajanje vseh 

naloženih CD-plošč. 

Lahko menjavate različne CD-plošče in 

posamezne glasbene komade in si 

nastavite vrstni red, ki vam ugaja. Lahko 

predvajate CD-plošče pa tudi glasbene 

komade posamezne plošče po 

naključnem vrstnem redu, kar vam 

omogoča funkcija za naključni vrstni red 

(random). 

Po 12 urah nenehnega predvajanja se 

sistem BeoSound 9000 ustavi. Če 

izberete poslušanje drugega vira, se 

CD-predvajalnik samodejno ugasne. 

Uporaba CD-predvajalnika

Nalaganje CD-jev

Pritisnite gumb za nalaganje, da se odprejo 

steklena vrata. Lahko naložite CD-plošče, ki jih 

želite poslušati, ali odstranite prej naložene 

CD-plošče iz oddelkov. 

Pritisnite ga za dvig 

steklenih vrat

Pritisnite ga za spust 

steklenih vrat, ali…

…pritisnite za spust vrat in 

začetek predvajanja

Če je nosilec CD-jev postavljen nad oddelkom, v katerega 

želite naložiti CD-ploščo, pritisnite gumb za neposredno 

izbiro zraven drugega oddelka s CD-ploščo in nosilec 

CD-jev se bo premaknil nad ta oddelek.

CD

CD-ploščo je treba naložiti tako, da je stran z besedilom 

obrnjena navzgor. Primite CD-ploščo za rob in jo vložite v 

njen oddelek (na vrh). Za odstranjevanje CD-plošče jo 

primite za rob in rahlo porinite naprej, da se sprosti. 
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Predvajanje CD-plošč

Zaženite predvajanje CD-plošče s pritiskom na 

gumb OK, ki je nameščen v skupini gumbov za vir 

CD.  Ko želite poslušati določeno CD-ploščo, je 

treba samo pritisniti gumb za izbiro* CD-plošče, ki 

je nameščen zraven njenega oddelka.  

Pritisnite ga za 

predvajanje CD-plošče

Pritisnite ga za 

predvajanje naslednjega 

glasbenega komada

Pritisnite ga za ponovno 

predvajanje istega 

glasbenega komada ali ga 

pritisnite dvakrat za 

predvajanje prejšnjega 

glasbenega komada

Pritisnite ga za začasno 

prekinitev predvajanja

Pritisnite ga za ponovno 

predvajanje CD-plošče

Pritisnite ga, da 

onemogočite zvok iz 

zvočnikov.  Ponovno ga 

pritisnite, da se zvok iz 

zvočnikov zopet sliši

Pritisnite ga, da preklopite 

na stanje pripravljenosti

*Gumbi za izbiro CD-jev se lahko uporabljajo tudi za 

pregledovanje glasbenih komadov na CD-ju. Enkrat 

pritisnite gumb – izbrali boste CD-ploščo; pritisnite ga in 

nekaj čas držite – premikali se boste od enega do drugega 

glasbenega komada izbranega CD-ja.

Pritisnite ga za začetek 

predvajanja CD-plošče

Pritisnite ga, da se pokaže 

RANDOM ON na 

prikazovalniku, za vklop 

funkcije predvajanja po 

naključnem vrstnem redu

Dvakrat ga pritisnite, da 

se na prikazovalniku 

pokaže RANDOM OFF, za 

preklic funkcije 

predvajanja po 

naključnem vrstnem redu

Če prekličete funkcijo za predvajanje po naključnem 

vrstnem redu med predvajanjem CD-plošče, se bodo vsi 

glasbeni komadi po tistem, ki se trenutno predvaja, 

predvajali po zaporedju, kot so posneti, pa tudi takrat, ko 

so bili že predvajani.   

Lahko kombinirate funkcijo RANDOM za naključni vrstni 

red in funkcijo EDIT za urejanje vrstnega reda tako, da 

nastavite predvajanje najljubših glasbenih komadov po 

naključnem vrstnem redu.  Lahko obe omenjeni funkciji 

kombinirate s funkcijo SELECT tako, da izberete 

predvajanje po naključnem vrstnem redu samo najljubših 

komadov na primer za dve CD-plošči.

Predvajanje glasbenih komadov po 

naključnem vrstnem redu

Če ste nastavili funkcijo za predvajanje po 

naključnem vrstnem redu, boste ugotovili, da se 

glasbeni komadi predvajajo po različnem vrstnem 

redu pri vsakem predvajanju CD-plošč ali izbranega 

niza glasbenih komadov. 

CD

m

p

PAUSE

CD

MUTE

•

CD

RANDOM

RANDOM ON

RANDOM

RANDOM OFF

OPOMBA! Če želite več informacij o funkciji EDIT, 

prosimo, poglejte v Navodila za uporabo, poglavji 

Izbira in shranjevanje niza glasbenih komadov (za eno 

CD-ploščo) in Omogočanje in onemogočanje 

predvajanja niza glasbenih komadov.
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Lahko nastavite sistem BeoSound 9000, da 

predvaja vaše najljubše CD-plošče po določenem 

vrstnem redu. Vsakič, ko vključite CD-ploščo med 

tiste, ki jih želite poslušati po izbranem vrstnem 

redu, se prižge rdeča lučka zraven njenega oddelka. 

Če želite, lahko razveljavite izbrani vrstni red 

predvajanja in poslušate CD-ploščo, ki je niste 

vključili v vrstni red predvajanja. Pritisnite gumb za 

neposredno izbiranje CD-plošče zraven tiste, ki jo 

želite poslušati, in se bo predvajanje takoj začelo. 

Lahko izključite CD-ploščo, ki ste jo že prej vključili 

v vrstni red predvajanja, vendar je to mogoče samo, 

če je možnost* SELECT še vedno aktivirana.  Za 

izključitev pritisnite zopet gumb za neposredno 

izbiranje CD-plošče zraven tiste, ki ste jo že vključili.

>> Uporaba CD-predvajalnika 

Pritisnite ga za začetek 

predvajanja CD-plošče

Pritisnite na gumb SELECT 

in na prikazovalniku se 

pokaže SELECT DISC

Pritisnite tiste gumbe za 

neposredno izbiro CD-jev, 

ki so zraven CD-plošč, ki 

jih želite vključiti…

Pritisnite na gumb SELECT, 

da začnete z brisanjem 

izbranega vrstnega reda 

in spet lahko poslušate 

vseh šest CD-jev

Pritisnite ga za brisanje 

prej nastavljenega 

vrstnega reda

Izbiranje CD-plošč za vključevanje v 

vrstni red predvajanja

Izbrane CD-plošče se predvajajo po številčnem 

vrstnem redu in se lahko nenehno predvajajo 

dvanajst ur, če pred tem predvajanja ne prekinete.  

CD

SELECT

SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*OPOMBA! Funkcija za izbiro vrstnega reda SELECT se 

samodejno konča 25 sekund potem, ko ste pritisnili 

gumb SELECT.  Če po končani izbiri SELECT pritisnete 

gumb za neposredno izbiro CD-ja, bo plošča takoj 

začela s predvajanjem in razveljavila izbrani vrstni red.  

Ko se predvajanje neposredno izbrane CD-plošče 

konča, bo sistem BeoSound 9000 nadaljeval s 

predvajanjem po vrstnem redu, ki je bil izbran pred 

zadnjo nastavitvijo. 
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Prižiganje radijskega sprejemnika 

Ko prižgete radijski sprejemnik, se ta samodejno 

nastavi na postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, in 

pokaže na prikazovalniku, kateri se radijski 

program predvaja. 

Da poslušate radijske programe, je treba 

najprej poiskati in shraniti frekvence 

radijskih postaj.

S sistemom BeoSound 9000 lahko 

shranite do 60 različnih radijskih postaj 

(za več informacij poglejte v Navodila za 

uporabo).

Uporaba radijskega sprejemnika

Pritisnite ga, da prižgete 

radio

Pritisnite ga za 

pregledovanje radijskih 

programov

Pritisnite ga, da preklopite 

na stanje pripravljenosti

RADIO

m

p

•
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Nastavljanje glasnosti

Med poslušanjem radijskih programov in 

CD-predvajalnika vedno lahko nastavljate glasnost 

po želji.

Nastavljanje glasnosti 

navzgor in navzdol

S pritiskom na ta gumb 

takoj onemogočite zvok iz 

zvočnikov. Ponovno ga 

pritisnite, da se zvok iz 

zvočnikov zopet sliši

Nastavljanje nivoja glasnosti

Če shranite nivo glasnosti, bo 

BeoSound 9000 vsakič, ko ga prižgete, 

začel predvajanje na tem nivoju 

glasnosti. Če želite več informacij o 

nastavljanju in shranjevanju nivojev 

zvoka, prosimo, poglejte v Navodila za 

uporabo, poglavje Uravnavanje in 

shranjevanje nastavitev zvoka.

VOL r

VOL u

MUTE
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