BeoSound 1
Käyttöohje

Kannettava musiikkikeskus

Sijoita BeoSound 1 mihin haluat.
Kompakti BeoSound 1 kulkee mukanasi
kaikkialle.
BeoSound 1 tarjoaa erinomaisen
äänikuvan riippumatta siitä istutko
laitteen vieressä vai suosikkikuuntelupaikassasi. Toisto on valmiiksi
optimoitu eikä sinun tarvitse tehdä
mitään asetuksia.
Kytket vain BeoSound 1 -yksikön
pistorasiaan ja annat soida – tämän
helpompaa ei musiikin toisto voi olla.
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Ennen käyttöä…

4

Sijoituspaikka

Liitännät

Hoito

AUX

(A)

Varmista että BeoSound 1 -yksikön yläpuolella on
riittävästi tilaa yhdennetylle antennille ja CDasemalle.

Liitäntäpaneeli sijaitsee BeoSound 1 -yksikön
alasivulla. Liitäntäpaneelissa sijaitsevat verkkojännitteen, antennin ja ulkoisten laitteiden
liitännät.

Älä käytä alkoholia tai muita liuotinaineita laitteen
puhdistamiseen. Emme suosittele puhdistus CDlevyjen käyttöä.

Aseta BeoSound 1 tukevalle ja tasaiselle
alustalle.
BeoSound 1 on tarkoitettu sisäkäyttöön;
kuiviin tiloihin, joiden lämpötila on 10–40 °C
(50–105 °F).

Ulkoiset äänentoistolaitteet…
Kytke ulkoiset laitteet, esimerkiksi
kasettinauhurit tai MD-soittimet AUXliitäntään. Kysy tarvittaessa ohjeita Bang &
Olufsen -jälleenmyyjältäsi.
Voit äänittää virittimen ja CD-soittimen
toistoa, kun kytket BeoSound 1 -yksikköön
äänittävän laitteen. Katso tarkemmat ohjeet
äänittävän laitteen käyttöohjeesta.
Huomaa, jos käytät BeoSound 1 -yksikköä
äänityksen aikana, äänitys keskeytyy.

Kytke BeoSound 1 irti verkkojännitteestä
ennen laitteen puhdistamista.

Jos kytket BeoSound 1 -yksikköön ulkoisia
äänentoistolaitteita, kytke BeoSound 1
verkkojännitteeseen vasta, kun olet tehnyt
kaikki kytkennät.

AUX-liitäntä aktivoidaan painamalla
samanaikaisesti
CD
-painikkeita.
Ulkoinen antenni…
Jos haluat kytkeä BeoSound 1 -yksikön
ulkoiseen antenniin, siirrä yhdennetyn
antennin pistoke paikkaan (A) ja kytke
ulkoinen antenni vapautuneeseen
antenniliitäntään.

Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla pehmeällä
liinalla. Poista rasva- ja muut tahrat
nukkaamattomalla, mietoon saippualiuokseen
kastetulla liinalla.
Etupaneeli voidaan puhdistaa pölynimurin
harjasuulakkeella alhaisella imuteholla.

Käyttöohjeen sisällys

Näin käytät käyttöohjetta
Näin tunnistat mihin painikkeeseen tai
näyttöön ohjeessa viitataan.

BeoSound 1
6 Ohjauspaneelin painikkeet

Päivittäiset perustoiminnot
RADIO
Painike BeoSound 1
∨ VOLUME ∧ -yksikön ohjauspaneelissa tai
STOP
Beo4-kauko-ohjaimessa
Pr 4

BeoSound 1 -yksikön näyttö

8
8
9
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Virittimen kytkeminen
CD-soittimen kytkeminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Näytön ilmaisimet
Näyttötavan ja näytön valaistuksen
muuttaminen

Virittimen ajastettu käyttö
10 Ajastimen käyttö

Kellonajan asettaminen
11 Sisäänrakennetun kellon asettaminen

Radion tai CD-soittimen
käynnistäminen ajastettuun aikaan
12 Herätysajastuksen asettaminen

Valikoitujen suosikkikappaleiden
toistaminen CD-levyltä
14 Toistettavan kappaleen valitseminen

Radioasemien virittäminen
16 Automaattiviritys
17 Käsiviritys
17 Radioaseman poistaminen muistista

Kauko-ohjaimen toiminnot
18 BeoSound 1 -yksikön ohjaaminen
Beo4-kauko-ohjaimella
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PIN-koodijärjestelmän käyttäminen
20
20
21
21
21

PIN-koodin syöttäminen
PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen
PIN-koodin vaihtaminen
PIN-koodijärjestelmän deaktivoiminen
Pääkoodin käyttäminen

BeoSound 1 käyttö
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Käyttö on helppoa. Päivittäin tarvittavat
painikkeet on sijoitettu oikeaan paneeliin ja
lisätoimintoja ohjaavat on sijoitettu
vasempaan paneeliin.

AERIAL nostaa ja laskee yhdennetyn antennin

AERIAL

DELETE poistaa valitun aseman tiedot laitteen
muistista ja CD-kappaleen soitto-ohjelmasta

DELETE

STORE tallentaa radioasemat, äänenvoimakkuuden,
kellonajan ja herätysajastuksen

STORE

ss

ja tt -painikkeita käytetään CD-levyn selaamiseen,
radioasemien viritykseen sekä kellonajan ja
herätysajastuksen ohjelmointiin

tt

ss

STOP keskeyttää ja pysäyttää CD-soittimen toiston.
Lisäksi sitä käytetään ajastimen asettamiseen ja
radioasemien viritykseen

STOP

LOAD avaa ja sulkee CD-levylautasen

LOAD

CD

RADIO

∨ VOLUME ∧

STAND BY

Toisto käynnistetään yhdellä painikkeella.
Tehty valinta näytetään näytössä.

Kytkee päälle CD-soittimen. ja selaavat
kappaleita eteen- ja taaksepäin. Kun molempia
painikeita painetaan yhtä aikaa, AUX-liitäntä
aktivoituu
Kytkee päälle virittimen. ja
asemia eteen- ja taaksepäin

selaavat viritettyjä

Säätää äänenvoimakkuuden. ∨ ja ∧ nostavat ja
laskevat äänenvoimakkuutta.
Kun painat molempia samanaikaisesti, kaiuttimien
toisto mykistetään. Palaa takaisin alkuperäiseen
äänenvoimakkuuteen painamalla toista painiketta
Kytkee BeoSound 1 -yksikön valmiustilaan
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BeoSound 1 tarjoaa tärkeimmät
audiolähteet kätevässä ja helppokäyttöisessä paketissa.
Kompaktin muotoilun ja yhdennetyn
kantokahvan ansiosta voit ottaa
musiikkisi mukaasi mihin hyvänsä
menetkin.
Viritin etsii automaattisesti
ensimmäisen kuuluvan radioaseman,
kun painat ensimmäistä kertaa
RADIO-painiketta. Nosta tai laske
antenni tarvittaessa painamalla
AERIAL-painiketta. Voit myös painaa
antennin sisään käsin.

Kaikki painikkeet sijaitsevat ohjauspaneelin
takasivulla.

CD-lokero sijaitsee ohjauspaneelin takana.
• Voit avata CD-lokeron myös painamalla LOADpainiketta.
• Kun CD-lokero on ylhäällä, työnnä CD-levy sille
tarkoitettuun rakoon. Lataa CD-levy aina niin,
että etiketti on itseesi päin.
• Sulje lokero painamalla uudelleen LOAD tai
painamalla CD-painiketta, jolloin levyn toisto
alkaa automaattisesti.

Ellei laitteessa ole CD-levyä, kun
painat CD-painiketta, CD-lokero
nousee automaattisesti ja voit ladata
siihen haluamasi CD-levyn.
Avaa kansi BeoSound 1 -takapaneelissa ja kytke
kuulokkeet liitäntään.
Kaiuttimien toisto mykistetään, kun liitäntään on
kytketty kuulokkeet.

BeoSound 1 on kätevä kantaa kahvasta.

Virittimen ja CD-soittimen päivittäinen käyttö

8

Kytke viritin päälle painamalla jotain
virityspainiketta. Viritin kytkeytyy
päälle ja toistaa viimeistä viritettyä
radioasemaa.
Nosta tarvittaessa yhdennetty
antenni AERIAL-painikkeella.
Voit tallentaa BeoSound 1 -laitteiston
muistiin jopa 59 radioaseman
asetukset (katso sivu 12).
Jotta voitaisiin siirtyä tallennetusta
radioasemasta toiseen, muistipaikan
numeron tai taajuuden tulee näkyä
näytöllä.

Virittimen kytkeminen

CD-soittimen käyttö

Kun painat ensimmäistä kertaa RADIOpainiketta ennen kuin laitteen muistiin on
ohjelmoitu yhtään radioasemaa, viritin etsii
automaattisesti ensimmäisen kuuluvan
radioaseman.

Haku CD-levyltä jatkuu niin kauan kun painike
pidetään alaspainettuna. CD-soitin jatkaa
toistoa, kun painike vapautetaan.

RADIO
Pr 12

Voit koska tahansa säätää ja tallentaa
äänenvoimakkuuden tason.
Näytössä näet tietoa tekemistäsi
valinnoista. Voit säätää näytön
valaistuksen sopivalle tasolle. Valitse
radioasemille myös haluamasi
näyttötapa: muistipaikan numero tai
taajuus.

CD
Cd 1

Kytke CD-soitin päälle CDpainikkeella
Kappaleen numero näkyy
näytössä

Kun asemamuistipaikan numero
näkyy näytössä, voit selata
laitteen muistiin tallennettuja
radioasemia ja -painikkeilla.
Voit selata asemia nopeasti
pitämällä painiketta painettuna

CD

Siirry edelliseen kappaleeseen
painamalla . Siirry seuraavaan
kappaleeseen painamalla

ss

Voit selata CD-levyä taaksepäin
painamalla ss -painiketta

STAND BY

Kytkee BeoSound 1 -yksikön
valmiustilaan

tt

Voit selata CD-levyä eteenpäin
painamalla tt -painiketta

AERIAL

Nosta tai laske antenni
painamalla AERIAL-painiketta

STOP

Keskeytä CD-levyn toisto
väliaikaisesti painamalla STOP

STOP

Jatka toistoa painamalla
uudelleen STOP-painiketta

LOAD

Sulje tai avaa CD-lokero
painamalla LOAD-painiketta

RADIO

Jos CD-lokerossa ei ole CD-levyä, kun
painat jotain CD-painiketta, lokero
avautuu automaattisesti levyn
lataamista varten.
Kun CD-levyn toisto on loppunut
eikä käyttäjä ole tehnyt mitään 30
minuutin sisällä, BeoSound 1
kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.

Kytke viritin päälle painamalla
RADIO-painiketta
Muistipaikan numero tai taajuus
näkyy näytössä

Huomaa: Kun muistipaikan numero on näytöllä,
voit katsoa tämän aseman taajuuden painamalla
ss tai tt.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näytön ilmaisimet

Näytön muuttaminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta koska tahansa.
Kun tallennat äänenvoimakkuuden säädön
muistiin, BeoSound 1 aloittaa automaattisesti
toiston tällä äänenvoimakkuudella, kun se
kytketään päälle seuraavan kerran. Suurin
äänenvoimakkuus on 72, mutta suurin muistiin
tallennettava äänenvoimakkuus on 60.

Näytöltä näet valitsemasi ohjelmalähteen sekä
tietoa laitteen toiminnasta.

Muuta näyttötapa tai näytön valaistuksen.
Valaistusasetuksia on kolme. BeoSound 1
muistaa näyttötavan tai näytön valaistuksen
asetukset, kunnes niitä muutetaan seuraavan
kerran.

∨ VOLUME ∧ Laske äänenvoimakkuutta
painamalla ∨
Nosta äänenvoimakkuutta
painamalla ∧
32

STORE

Äänenvoimakkuuden taso näkyy
näytössä
Tallenna näytössä näkyvä
äänenvoimakkuuden taso
muistiin painamalla kahdesti
STORE-painiketta

∨ VOLUME ∧ Voit mykistää kaiuttimien
toiston painamalla
samanaikaisesti ∧ ja ∨
-painikkeita. Palaa takaisin
alkuperäiseen
äänenvoimakkuuteen
painamalla toista painiketta

Pr13

Pr13 ilmaisee toistettavan
radioaseman muistipaikan

88.9

88.9 ilmaiseen aseman
taajuuden

Cd 1

Cd 1 ilmaisee, että laite toistaa
CD-levyn ensimmäistä
kappaletta

Cd- -

Cd-- ilmaisee, että CD-levyn
toisto on hetkellisesti pysäytetty

2.33

2.33 ilmaisee ajan CD-levyä
selattaessa

Näyttötavan muuttaminen…
Muistipaikan numeron näytöstä
RADIO
taajuuden näyttöön siirrytään
painamalla yhtä aikaa ja
RADIO

32

32 ilmaisee nykyisen
äänenvoimakkuuden

––

– – ilmaisee, että kaiuttimien
toisto on mykistetty

45

45 ilmaisee ajastimen jäljellä
olevan ajan

20.15

20.15 ilmaisee kellonajan

AU

AU ilmaisee, että AUX-liitäntä
on aktivoitu

Pin

Pin tarkoittaa PINkoodijärjestelmää

•

BeoSound 1 on valmiustilassa

Takaisin muistipaikan numeron
näyttöön siirrytään painamalla
taas yhtä aikaa ja

Näytön valaistuksen säätäminen…
Pidä STORE painettuna
STORE
∨ VOLUME ∧ Himmennä näytön valaistusta
painamalla ∨-painiketta ja
lisää kirkkautta painamalla
∧-painiketta

BeoSound 1 -yksikön ajastettu käyttö
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Voit määritellä etukäteen kuinka
kauan yksikkö on päällä ennen kuin
se kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan. BeoSound 1 kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan
ohjelmoidun viiveajan jälkeen.
Aseta minuutteina – 15, 30, 45, 60,
90, 120 tai 00 – viiveaika, jonka ajan
virittimen tulee kuulua ennen kuin
laitteisto kytkeytyy valmiustilaan.

Ajastimen käyttö
Voit määritellä kuinka kauan yksikkö toistaa
ohjelmaa ennen kytkeytymistään valmiustilaan. BeoSound 1 -yksikön voi luonnollisesti
kytkeä valmiustilaan myös ennen ajastimen
loppumista.
RADIO

Kytke viritin päälle RADIOpainikkeella

STOP

Kytke ajastin päälle painamalla
STOP

15

STOP
30

Ajastimen viiveaika näkyy
näytössä
Muuta aika mieleiseksi
painelemalla STOP-painiketta
Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä
Odota viisi sekuntia, kun oikea
aika näkyy näytössä. Laite
ohjelmoi nyt ajastimen viiveajan

Huomaa: Huomautus: Ajastettu toiminto voidaan
peruuttaa painamalla CD tai STANDBY ennen kuin
aika-asetus tallentuu muistiin, Voit peruuttaa
ajastetun toiminnon myös valitsemalla 00.

Huomautus: Ajastinta voidaan käyttää vain, jos
laitteen muistiin on tallennettu vähintään yksi
radioasema.

Kellonajan asettaminen

BeoSound 1:ssä on sisäänrakennettu
24 tunnin kello. Kellonaika on
asetettava itse.
Ennen seuraavalla sivulla selostetun
herätysajastuksen käyttöä on hyvä
varmistaa, että BeoSound 1:n
sisäänrakennettu kello on asetettu
oikein. Jos BeoSound 1 on ollut
kokonaan irti sähköverkosta noin 30
minuutin ajan, kello on asetettava
uudelleen.
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Sisäänrakennetun kellon
asettaminen

Tallennetun ajan tarkistaminen

Sisäänrakennettu kello on asetettava
manuaalisesti BeoSound 1:n ollessa
valmiustilassa.

Tallennettu aika voidaan näyttää hetken aikaa
näytöllä.

tt

ss

20.00

Jos aikaa ei ole asetettu,
näytössä näkyvät numeroiden
sijasta viivat

--,--

ss

Kun BeoSound 1 on
valmiustilassa, paina ss ja tt
yhtä aikaa ja pidä ne
painettuna, kunnes aika näkyy
näytössä. Sekä numerot että
piste vilkkuvat

tt

14.25

STORE
15.00

Etsi oikea aika painamalla
ss tai tt. Jos ss tai tt pidetään
painettuna, numerot vaihtuvat
nopeammin
Tallenna oikea aika painamalla
STORE. Aika näkyy hetken aikaa
näytöllä

ss

tt

14.25

STANDBY
14.25

Paina sekä ss että tt lyhyesti.
Aika näkyy hetken näytöllä ja
piste vilkkuu
Kun BeoSound 1 on
valmiustilassa, paina STANDBYpainiketta, jolloin aika näkyy
näytöllä

HUOMAA! Kun Beo4-kaukosäätimen punaista
painiketta painetaan, aika näkyy näytöllä.

Herätysajastus
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BeoSound 1 voidaan asettaa
herättämään aamuisin.

Herätysajastuksen asettaminen

Beo4-kaukosäätimen käyttäminen

Herätysajastus on kertakäyttöinen
toiminto. Ajastus poistetaan muistista
sen jälkeen, kun se on suoritettu.

Kun lähteeksi valitaan radio, radio alkaa
soittaa asemaa, jota kuunneltiin viimeksi. Jos
lähteeksi valitaan CD, varmista, että
soittimessa on CD-levy. Jos lähdettä ei valita,
herätysajastukseen käytetään radiota.

Herätysajastus voidaan asettaa myös Beo4kaukosäätimellä.

Kun ajastusta on suoritetaan, aika
näkyy näytöllä. Kun BeoSound 1:tä
käytetään tai se kytketään pois
päältä, näyttö palaa valittuun tilaan.
Kun yksi herätysajastus on
ohjelmoitu, BeoSound 1 ehdottaa
automaattisesti viimeisintä
herätysajastukseen asetettua aikaa
uutta aikaa annettaessa.

ss

tt

6.25

tt

ss

7.10

Herätysajastukset voidaan tietenkin
poistaa uudelleen.

Kun BeoSound 1 on
valmiustilassa, paina ss tai tt ja
pidä se painettuna, kunnes
viimeisin herätysajastus näkyy
näytöllä ja numerot vilkkuvat
Etsi aika, jolloin haluat
käynnistää BeoSound 1:n,
painamalla ss tai tt. Jos
ss tai tt pidetään painettuna,
numerot vaihtuvat nopeammin

MENU
6.25

1–9
7.10

RADIO
Pr

RADIO
Pr

Valitse herätysajastukseen
käytettävä lähde painamalla
painiketta RADIO tai CD.
Näytöllä näkyy Pr tai Cd

GO
7.10

STORE
7.10

HUOMAA! Jos kellonaikaa ei ole asetettu tai jos
BeoSound 1 on ollut kokonaan irti sähköverkosta
30 minuutin ajan, herätysajastusta ei voida
asettaa. Aika on asetettava ensin. Katso ohjeet
edelliseltä sivulta.

Tallenna haluamasi aika
painamalla STORE.
Herätysajastukseen asetettu aika
näkyy hetken näytöllä

Kun BeoSound 1 on
valmiustilassa, paina Beo4kaukosäätimen MENUpainiketta. Viimeisimmän
herätysajastuksen aika näkyy
näytöllä ja numerot vilkkuvat
Näppäile aika, jolloin haluat
käynnistää BeoSound 1:n
Valitse herätysajastukseen
käytettävä lähde painamalla
painiketta RADIO tai CD.
Näytöllä näkyy Pr tai Cd
Tallenna herätysajastus
painamalla GO. Herätysaika
näky hetken näytöllä
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Herätysajastuksen tarkistaminen tai
poistaminen
Herätysajastuksen asetukset voidaan hakea
näyttöön, jolloin ohjelmoitu aika voidaan
tarkistaa tai herätysajastus poistaa.

ss

tt

7.10

STORE
7.10

DELETE
-,--

Kun BeoSound 1 on
valmiustilassa, paina ja pidä
painettuna ss tai tt, kunnes
herätysajastus näkyy näytöllä ja
numerot vilkkuvat
Vahvista herätysajastus
painamalla STORE, tai…
poista herätysajastus painamalla
DELETE. -,-- näkyy näytöllä

Valikoitujen suosikkikappaleiden toistaminen CD-levyltä
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Jos haluat toistaa CD-levyltä vain
tiettyjä valikoituja kappaleita, voit
ohjelmoida BeoSound 1 -laitteen
ohittamaan kaikki muut kappaleet.
Tämä teet poistamalla soittoluettelosta kaikki epätoivotut kappaleet.
CD-soitin muistaa tekemäsi valinnat
niin kauan kuin kyseinen CD-levy on
CD-lokerossa. Voit nollata tekemäsi
asetukset avaamalla CD-lokeron.

Kappaleiden poistaminen
soittoluettelosta
Kun poistat kappaleen soittoluettelosta, laite
aloittaa automaattisesti seuraavan kappaleen
toiston.

CD
15
Cd 1

DELETE

CD

Kytke CD-soitin päälle CDpainikkeella
Kappaleen numero näkyy
näytössä
Poista toistettava kappale
painamalla DELETE-painiketta
Siirry seuraavaan kappaleeseen
painamalla ja edelliseen
kappaleeseen painamalla . Voit
halutessasi poistaa nämäkin
kappaleet soittoluettelosta
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Radioasemien virittäminen
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Voit antaa virittimen etsiä
automaattisesti kaikki kuuluvat
radioasemat ja tallentaa ne haluamiisi
muistipaikkoihin.
Voit myös virittää asemat käsin.
Aseman viritystä varten näytössä
tulee näkyä taajuus.
Tallennetut asemat voidaan poistaa
muistista.

Automaattiviritys

Käsinviritys

Automaattivirityksen aikana haetaan kaikki
asemat, joiden signaalin laatu on
hyväksyttävä. Näihin voi kuitenkin sisältyä
tyhjiä kanavia, joita ei tule tallentaa.

Ellei virityshaku löydä tiettyä asemaa, voit
virittää ja tallentaa sen käsin.

RADIO

ss

tt

Kytke viritin päälle RADIOpainikkeella
Hae taajuus näyttöön
painamalla ss tai tt

RADIO

92.3
ss

tt

92.8

STORE
Pr12

tt

ss

tt

Käynnistä virityshaku painamalla
uudelleen ss tai tt
Virityksen aikana viritettävä
taajuus näytetään näytössä
Paina STORE, kun haluamasi
asema on löytynyt
Seuraavan tyhjän muistinpaikan
numero vilkkuu näytössä

tt

ss

92.8

STOP

tt

Vaihda muistipaikkaa painamalla
ss tai tt -painikkeita
92.9

STORE

Tallenna asema näkyvään
muistipaikkaan painamalla
STORE
STORE

ss

tt

Jatka virityshakua painamalla
kahdesti ss tai tt ja toista edellä
mainitut toimenpiteet, kun
asema on löytynyt

Huomautus: Ellet halua tallentaa asemaa muistiin,
jatka viritystä painamalla ss tai tt.

Pr 4

ss

tt

Käynnistä virityshaku painamalla
uudelleen
Virityksen aikana viritettävä
taajuus näytetään näytössä
Voit keskeyttää virityshaun
käsinviritystä varten painamalla
STOP-painiketta
Viritä ylös- tai alaspäin valitulla
taajuusalueella pitämällä ss tai
tt-painikkeita painettuna
Taajuus näkyy näytössä ja
taajuuden viimeinen numero
vilkkuu
Paina STORE, kun haluamasi
asema on löytynyt
Näytössä näkyy ensimmäinen
vapaa muistipaikka
Vaihda muistipaikkaa painamalla
tai tt -painikkeita

ss

STORE

HUOMAA! Kun automaattiviritystä suoritetaan
alueella, jonka taajuuskaistalla on paljon tyhjiä
kanavia, yhdennetty antenni kannattaa jättää
nostamatta. Tällöin BeoSound 1 ohittaa
useimmat tyhjät tai heikot kanavat.

Hae taajuus näyttöön
painamalla ss tai tt

92.3

ss
ss

Kytke viritin päälle RADIOpainikkeella

Tallenna asema näkyvään
muistipaikkaan painamalla
STORE
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Radioasemien poistaminen muistista
Voit koska tahansa poistaa radioaseman
yksikön muistista.

RADIO

Kytke viritin päälle RADIOpainikkeella

RADIO

Etsi haluamasi radioasema
-painikkeilla

DELETE

Poista toistettava asema
muistista painamalla kahdesti
DELETE-painiketta. Näyttö
välähtää kerran ja viritin aloittaa
seuraavan tallennetun aseman
toiston

tai

Beo4-kauko-ohjain
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Vaikka BeoSound 1 onkin suunniteltu
pääasiallisesti käsin ohjattavaksi, sitä
voi ohjata myös kauko-ohjaimella.
Beo4-kauko-ohjain ohjaa BeoSound 1
-yksikön tärkeimpiä toimintoja.
Beo4-kauko-ohjaimella kytket
yksikön päälle ja pois, valitset
toistettavan radioaseman tai CDaseman sekä säädät näytön
valaistusta.
Jos käytät BeoSound 1 -yksikköä
muiden Bang & Olufsen -tuotteiden
kanssa, katso laitteiden käyttöohjeet
niiden käyttöohjekirjoista.

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

V TAPE

RADIO

Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella

CD

CD

Kytke CD-soitin päälle CD-painikkeella

RECORD

A TAPE

A TAPE

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0–9

MENU

0

▼

MENU

tt

ss

STOP

GO

Näillä painikkeilla voit selata muistiin tallennettuja
radioasemia tai CD-levyn kappaleita
Paina MENU-painiketta, kun haluat ohjelmoida
herätysajastuksen
Numeropainikkeilla voit virittää muistiin
tallennetun radioaseman tai aloittaa tietyn
CD-levyn kappaleen toiston

▲

TEXT

Painamalla A TAPE aktivoidaan AUX-liitäntään
kytketty lisälaite

Paina ja pidä painettuna, kun haluat selata
CD-levyä
STOP-painikkeella voit pysäyttää toiston koska
haluat
GO-painikkeella jatkat CD-levyn toistoa tai
tallennat herätysajastuksen
Paina punaista painiketta, kun haluat katsoa ajan
BeoSound 1:n näytöllä

LIST

STOP

Paina vihreää painiketta, kun haluat nostaa tai
laskea yhdennettyä antennia
Paina keltaista painiketta, kun haluat avata tai
sulkea CD-lokeron
∧
∨

Nostaa tai laskee äänenvoimakkuutta
Mykistää kaiuttimien toiston

•

Kytkee BeoSound 1 -laitteiston valmiustilaan
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PIN-koodijärjestelmän käyttäminen
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Päätät itse otatko käyttöön PINkoodijärjestelmän vai et. Jos päätät
ottaa sen käyttöön, BeoSound 1
-yksikkö on suojattu varkauksilta
nelinumeroisella PIN-koodilla.
Jos PIN-koodijärjestelmä on kytketty
päälle ja BeoSound 1 on kytketty irti
verkkojännitteestä yli 30 minuutin
ajan, laitteiston voi ottaa käyttöön
vain syöttämällä siihen
nelinumeroisen PIN-koodin.
Ellei laitteistoon syötetä oikeaa PINkoodia, se kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan 3 minuutin kuluttua.
Järjestelmään voi syöttää viisi kertaa
virheellisen PIN-koodia. Sen jälkeen
se kytkeytyy pois päältä eikä sitä voi
kytkeä päälle kolmeen tuntiin.
Jos unohdat PIN-koodisi, ota yhteys
jälleenmyyjääsi, joka auttaa sinua
saamaan pääkoodin Bang &
Olufsenilta. Tarvitset pääkoodin
BeoSound 1 -yksikön avaamiseen.

Huomautus: Jos syöttämäsi PIN-koodit poikkeavat
toisistaan, näyttöön tulee viesti Err ja sinun on
syötettävä ja vahvistettava PIN-koodi uudelleen.

PIN-koodin syöttäminen

PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen

Jos PIN-koodijärjestelmä on aktivoitu ja
BeoSound 1 on kytketty irti
verkkojännitteestä, sinun on syötettävä
nelinumeroinen PIN-koodi aina, kun kytket
laitteen päälle.

PIN-koodijärjestelmä on helppo aktivoida ja
voit itse valita nelinumeroisen koodin.

Pin
oooo

ss

Viesti Pin näkyy hetken ajan
näytössä. Näyttöön tulee sitten
neljä neliötä

Paina kahdesti, kun yksikkö on
valmiustilassa

ss

STOP
tt

ss

___

3

STORE

o

___

STORE
Pr 8

Valitse ensimmäinen numero
tai tt painikkeilla

ss

Pin

Neliöt muuttuvat alaviivoiksi ja
ensimmäinen numero näkyy
näytössä
Tallenna numero muistiin ja siirry
seuraavaan numeroon
painamalla STORE
Numeron tilalla näkyy neliö ja
seuraava alaviiva alkaa vilkkua
Tallenna numero muistiin
painamalla STORE
BeoSound 1 kytkeytyy päälle
toistamaan viimeistä valittua
ohjelmalähdettä. Jos viimeinen
ohjelmalähde on viritin,
näytössä näkyy muistipaikan
numero

Huomautus: Jos tallennat vahingossa väärän
numeron, voit poistaa kaikki syötetyt numerot
painamalla STOP ja syöttää numerot uudelleen.

____
ss

3

tt

___

STORE
o

___

STORE

____

Aloita henkilökohtaisen PINkoodin syöttäminen painamalla
STOP
Näytössä näkyy hetken teksti Pin
ja sitten neljä alaviivaa
Valitse kukin numero painamalla
toistuvasti ss tai tt -painikkeita
Numerot näkyvät näytössä
Hyväksy valittu numero ja siirry
seuraavaan painamalla STORE
Edellisen numeron tilalla näkyy
neliö ja seuraava alaviiva alkaa
vilkkua
Tallenna valittu numero muistiin
painamalla STORE
Näytössä näkyy taas neljä
alaviivaa. Vahvista PIN-koodi
syöttämällä se uudelleen
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PIN-koodin vaihtaminen

PIN-koodijärjestelmän
deaktivoiminen

Pääkoodin käyttäminen

Voit koska tahansa vaihtaa PIN-koodisi.
Turvallisuussyistä PIN-koodin voi vaihtaa
enintään viisi kertaa 3 tunnin sisällä. Ennen
koodin vaihtamista on annettava voimassa
oleva koodi.

Voit koska tahansa ottaa PINkoodijärjestelmän pois käytöstä. Syötät vain
oikean PIN-koodin ja sen jälkeen voit kytkeä
sen pois päältä.

Jos olet unohtanut PIN-koodisi, sinun on
otettava jälleenmyyjääsi, joka tilaa Bang &
Olufsenilta viisinumeroisen pääkoodin. Kun
olet syöttänyt tämän koodin, BeoSound 1 on
taas käytettävissä ja PIN-koodijärjestelmä on
kytketty pois päältä.

ss

ss

Paina kahdesti, kun yksikkö on
valmiustilassa

ss

Paina kahdesti, kun laite on
valmiustilassa

ss

Pin
oooo

STOP

Pin
oooo
tt

ss

3

___

STORE
o

___

STORE
Pin

____

Aloita nelinumeroisen PINkoodin syöttäminen painamalla
STOP
Näytössä näkyy hetken teksti Pin
ja sitten neljä ympyrää

STOP

Pin
oooo
tt

Valitse kukin numero painamalla
toistuvasti ss tai tt -painikkeita
Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi
ja ensimmäinen numero näkyy
näytössä

ss

Hyväksy valittu numero ja siirry
seuraavaan painamalla STORE
Edellisen numeron tilalla näkyy
ympyrä ja seuraava alaviiva
alkaa vilkkua

STORE

Paina viimeisen numeron jälkeen
STORE
Näytössä näkyy hetken ajan Pin
ja sen jälkeen neljä alaviivaa.
Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista
se

STORE

3

o

___

___

Pin

____

Aloita nelinumeroisen PINkoodin syöttäminen painamalla
STOP
Näytössä näkyy hetken teksti Pin
ja sitten neljä ympyrää
Valitse kukin numero painamalla
toistuvasti ss tai tt -painikkeita
Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi
ja ensimmäinen numero näkyy
näytössä
Hyväksy valittu numero ja siirry
seuraavaan painamalla STORE
Edellisen numeron tilalla näkyy
ympyrä ja seuraava alaviiva
alkaa vilkkua
Paina viimeisen numeron jälkeen
STORE
Näytössä näkyy hetken ajan
teksti Pin ja sitten neljä alaviivaa

ss

9

___

====
ss

tt

3

===

STORE
o

===

STORE

=
DELETE
dEL

STORE

Kytke PIN-koodijärjestelmä pois
päältä painamalla DELETE.
Näytössä näkyy hetken ajan DEL
Kytke PIN-koodijärjestelmä pois
päältä painamalla STORE

STORE
dEL

Viesti Pin näkyy hetken ajan
näytössä
Näyttöön tulee sitten neljä
ympyrää
Paina 3 sekunnin ajan
pääkoodin syöttö varten
Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi
ja ensimmäinen numero näkyy
näytössä
Näytössä näkyy kaksi riviä
Valitse kukin numero painamalla
toistuvasti ss tai tt -painikkeita
Ensimmäinen numero näkyy
näytössä
Hyväksy valittu numero ja siirry
seuraavaan painamalla STORE
Edellisen numeron tilalla näkyy
ympyrä ja seuraava alaviiva
alkaa vilkkua
Hyväksy neljäs numero
painamalla STORE
Näytön ulkonäkö muuttuu ja
voit syöttää viidennen numeron
Syötä viides numero ja paina
STORE
Näytössä näkyy hetken ajan DEL
ilmaisten, että PINkoodijärjestelmä on kytketty
pois päältä

22

Lukijalle…
Käyttäjän tarpeet ovat tärkein lähtökohta
Bang & Olufsen -tuotteiden suunnittelussa
ja valmistuksessa ja tavoitteenamme on
valmistaa tuotteita, joita on helppo ja
mukava käyttää.
Siksi toivommekin, että sinulla olisi aikaa kertoa
meille kokemuksistasi Bang & Olufsen tuotteiden käyttäjänä. Kaikki palaute – sekä
negatiivinen että positiivinen – auttaa meitä
valmistamaan tulevaisuudessa parempia
tuotteita.
Kiitos!
Kirjoita meille osoitteella:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
tai faksaa: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)
tai sähköpostitse:
beoinfo1@bang-olufsen.dk
Tutustu Internet-sivuihimme osoitteessa:
www.bang-olufsen.com

3508522

0711

Tämä laite täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23
vaatimukset.

CLASS 1
LASER PRODUCT

CD-soittimessa oleva mustakeltainen tarra
varoittaa siitä, että laitteessa on laserjärjestelmä ja
että se on luokiteltu Luokan 1 lasertuotteeksi. Jos
sinulla on CD-soittimen käyttöön tai hoitoon
liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Bang & Olufsen
-jälleenmyyjääsi. Laitteen kotelon saa avata vain
valtuutettu asentaja.

VAROITUS: Muiden kuin tässä käyttöohjeessa
mainittujen tarkastusten, säätötoimenpiteiden tai
muiden toimenpiteiden suoritus saattaa altistaa
vaaralliselle säteilylle.

www.bang-olufsen.com

