
B E O L A B  2 0 0 0 1

Beolab 2000 antaa Bang & Olufsen 

-laitteistollesi uusia ulottuvuuksia. 

Nyt voit kuunnella mitä tahansa

keskuslaitteistosi ääni- tai

kuvaohjelmanlähdettä BeoLink-

järjestelmäsi kautta Beolab 2000 

-linkkikaiuttimella.

Tässä ei toki ole kaikki. Voit myös

ohjata keskuslaitteistosi kaikkia

päivittäisiä toistotoimintoja Beolab

2000 -linkkikaiuttimen kautta.

Tässä oppaassa kerrotaan, miten

kaikki tapahtuu…

Käyttöohje                        
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Tässä oppaassa kuvataan sekä BeoLab 2000 
-linkkikaiuttimen käyttö että Bang & Olufsen 
-keskuslaitteiston ohjaus BeoLab 2000 
-linkkikaiuttimen avulla.

Erillisessä käyttöönotto-oppaassa, joka myös on
toimitettu kaiuttimen mukana, kerrotaan, miten
laitteisto asennetaan ja BeoLab 2000 -linkkikaiutin
otetaan käyttöön.

Huomaa: BeoLab 2000 on suunniteltu
käytettäväksi ainoastaan Bang & OLufsenin
BeoLink-järjestelmässä (ML). Bang & Olufsen 
-kauppiaasi kertoo lisää.
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..MUSIIKKI MUISSA HUONEISSA

BeoLab 2000 -linkkikaiutin antaa Bang
& OLufsen -keskuslaitteistollesi uusia
ulottuvuuksia:

• Voit kuunnella Bang & Olufsen 
-keskuslaitteistosi mitä tahansa ääni-
tai kuvaohjelmanlähdettä linkki-
huoneessa, jossa BeoLab 2000 
-linkkikaiutin sijaitsee.

• Voit ohjata päälaitteistosi kaikkia
päivittäisiä toimintoja linkkihuo-
neesta joko suoraan BeoLab 2000:n
painikkeista tai Beo4-kauko-
ohjaimella.

Tarvitaan vain yhteys BeoLab 2000:n ja
päälaitteiston välille – BeoLink – ja voit
ohjata päälaitteistoasi linkkihuoneesta.

BeoLab 2000 on helposti sijoitettavissa
haluamaasi paikkaan: voit sijoittaa sen
huoneen nurkkaan, ripustaa seinälle,
asettaa sen hyllylle tai kaapin päälle,
miten vain haluat. 

Olipa BeoLab 2000 sijoitettuna mihin
tahansa, sen aktiivikaiuttimet tarjoavat
aina Bang & Olufsen -päälaitteistosi
ensiluokkaisen kuuntelunautinnon.
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Jos käytät BeoLab 2000 -linkkikaiutinta
lähiohjauksella, voit:
• ryhtyä kuuntelemaan päälaitteistossa

parhaillaan soivaa ohjelmanlähdettä – voit myös
käynnistää viimeksi soineen radio- tai TV-
ohjelman

• käynnistää päälaitteistosi radion, CD-soittimen
tai kasettinauhurin

• valita askeltamalla radio- tai TV-ohjelmia tai CD-
levyn tai kasetin kappaleita

• säätää BeoLab 2000:n äänenvoimakkuutta täysin
päälaitteistosta riippumatta

• ohjelmoida BeoLab 2000:n mukaan
päälaitteistosi ajastintoistolle.

Beo4-kauko-ohjaimella voit lisäksi:
• käynnistää päälaitteistosi minkä tahansa ääni-

tai kuvaohjelmanlähteen BeoLab 2000:n kautta
• ohjata parhaillaan kuuntelemasi ohjelman-

lähteen lukuisia toimintoja
• asettaa BeoLab 2000:n perusvoimakkuustason.

Päähuoneesi laitteiston (ääni- ja kuvaohjel-
manlähteet) sekä BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen
välille vaaditaan Bang & Olufsenin BeoLink-yhteys
(ML).

Siten voit sekä kuunnella että ohjata haluamaasi
päälaitteiston ohjelmanlähdettä BeoLab 2000 
-linkkikaiuttimen kautta.
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Äänitoimintojen ohjaus

BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen voit
myös käynnistää painamalla haluamasi
ohjelmanlähteen painiketta kaiuttimen
käyttöpainikkeistosta: TV (TV), CD 
(CD-soitin) tai RADIO (radio).

Käynnistitpä BeoLab 2000 -linkkikaiut-
timen miten tahansa, kuulet päälait-
teistosi äänen välittömästi.

Kun kuuntelet linkkikaiutintasi, voit
askeltaa radio-tai TV-ohjelmia tai CD-
levyn tai kasetin kappaleita kaiuttimen
ylös- ja alaspainikkeilla.

Jos painat lyhyesti uudelleen PLAY • 
-näppäintä, kaiutin sulkeutuu.

Huomaa: jos painat PLAY • -näppäintä yli kaksi
sekuntia, sekä kaiutin että päälaitteisto
sulkeutuvat.

* Huomaa: jos päälaitteistoosi kuuluu ainoastaan
kuvaohjelmanlähteitä, PLAY • -näppäimen
painallus käynnistää viimeksi soineen TV-
ohjelman.

BeoLab 2000 -linkkikaiutin käynnistyy
painamalla joko käyttöpainikkeiston
ympyränmuotoista PLAY • -painiketta
tai haluttua ohjelmanlähdepainiketta
(TV, CD tai RADIO).

PLAY • -painikkeella voit ryhtyä kuun-
telemaan parhaillaan soivaa päälait-
teistosi ohjelmanlähdettä – tarvitaan
vain yksi painallus!

Jos päälaitteistosi ei ole soimassa, 
PLAY • -näppäimen painallus
käynnistää viimeksi soineen radio-
ohjelman*.

BeoLab 2000:n käyttöpainikkeistossa on
kuusi painonäppäintä sekä kierrettävä

äänenvoimakkuuden säätönuppi.

Käyttöpainikkeiston alapuolella on pieni
näyttö. Vasemmanpuoleinen, punainen

merkkivalo ilmaisee valmiustilan. Se
muuttuu vihreäksi, kun BeoLab 2000

kytketään päälle. Näytön oikeassa laidassa
oleva punainen merkkivalo ilmaisee

ajastintoiston olevan valittuna.

PLAY
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Äänenvoimakkuuden säätö

Ajastintoiston ohjaus

BeoLab 2000 käynnistyy aina samalle,
esiasetetulle äänenvoimakkuudelle.

Äänenvoimakkuuden säätimellä
(kierrettävä säädin käyttöpainikkeiston
oikeassa reunassa) voit muuttaa
äänenvoimakkuutta.

Voimakkuus säätyy päälaitteistosta
täysin riippumatta.

Huomaa: äänenvoimakkuuden perusasetuksesta
kerrotaan sivulla 11.

Jos olet ohjelmoinut päälaitteistoosi
automaattisen toiston, esimerkiksi
musiikkiherätyksen, voit ohjata myös
BeoLab 2000:n kytkeytymään
automaattiselle toistolle.

Valinta tapahtuu painamalla
käyttöpainikkeiston TIMER-painiketta.

Näyttöön ilmestyvä punainen
merkkivalo ilmaisee, että BeoLab 2000 
-linkkikaiutin valmiina kytkeytymään
ajastintoistolle, kun päälaitteisto
käynnistyy.

Jos haluat peruuttaa BeoLab 2000:n
ajastintoiston, paina TIMER-näppäintä
uudelleen, jolloin punainen merkkivalo
sammuu.

>  Huomaa: Beo4-ohjain laajentaa laitteistosi
käyttömahdollisuuksia ja tarjoaa BeoLab 2000 
-linkkikaiuttimesi kaikki edut käyttöösi (katso
sivuille 8-11).

• Jos päälaitteistosi on valmiustilassa, kun
käynnistät BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi,
kuulet äänen ainoastaan linkkikaiuttimesta –
päähuoneen kaiuttimet eivät kytkeydy.

• Jos yrität käynnistää päähuoneesi jonkin
ohjelmanlähteen, mutta kuulet jonkin muun
ohjelmanlähteen äänen (tai et ääntä
ollenkaan), syynä saattaa olla päähuoneessa
käynnissä oleva nauhoitus. Nauhoituksen
lukitustoiminto varmistaa, ettei nauhoitusta
pilata esim. tahattomalla kanavanvaihdolla.

• Jos BeoLab 2000:n näytössä ei ole
valmiustilan merkkivaloa, saattaa olla, että
linkkikaiuttimen pääkytkin laitteen takana
on pois päältä. Katso käyttöönotto-oppaan
Valmiina käyttöön -jaksoa.
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Kauko-ohjaus Beo4-kauko-ohjaimella

Beo4-kauko-ohjain tarjoaa kaikki 
BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi edut
käyttöösi.

Beo4-ohjaimella voit käynnistää
päälaitteistosi minkä tahansa ohjelman
– joko ääni- tai kuvaohjelmanlähteestä
– ja ohjata sen kaikkia päivittäisiä
toimintoja BeoLab 2000 -linkkikaiut-
timen kautta. 

Toimintoja ohjataan aivan samoin kuin
itse laitehuoneesta Beo4-kauko-
ohjaimella.

Beo4 on myös avain BeoLab 2000
-linkkikaiuttimen perusäänenvoimak-
kuuden asettamiseen.

Beo4-ohjain sekä BeoLab 2000 -link-
kikaiutin ovat molemmat valmiina
toteuttamaan käskyjäsi. Kuulet äänen
välittömästi.

Ohjeet löydät seuraavilta sivuilta...

Beo4-ohjain on saatavissa lisävarusteena  
Bang & Olufsen -kauppiaaltasi. Tutustu ohjaimen
käyttöohjeeseen, josta löydät sen käyttöä ja
toimintaperiaatteita koskevia lisätietoja.

Kaikki antamasi kauko-ohjauskäskyt
vastaanotetaan BeoLab 2000 -kaiuttimessa.

BeoLab 2000 viestii päähuoneesi 
Bang & Olufsen -laitteiston kanssa 

BeoLink-järjestelmän kautta.

TV LIGHT RADIO
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Keskuslaitteistosi ohjaaminen

BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi kautta
voit sekä käynnistää päähuoneesi
laitteiston minkä tahansa ohjelman-
lähteen että kuunnella sitä
linkkihuoneessa.

Toiminnon käynnistämiseen tarvitaan
vain vastaavan ohjelmanlähde-
painikkeen painallus Beo4-ohjaimessa.

Kun ohjelmanlähde soi, voit muuttaa
äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavaa,
kuunnella määrättyjä kappaleita,
pysäyttää toiston, jatkaa sitä ja niin
edelleen.

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät
siihen tarvittavat ohjeet...

Jos haluat sulkea BeoLab 2000 -kaiut-
timesi, paina lyhyesti Beo4-ohjaimen
punaista valmiustilapainiketta.

Huomaa: jos painat valmiustilapainiketta yli kaksi
sekuntia, sekä linkkikaiutin että päähuoneen
laitteisto sulkeutuvat.

Huomaa: Tässä oppaassa esitellyt toiminnot ovat
mahdollisia vain, jos kyseiset ohjelmanlähteet
kuuluvat päähuoneesi Bang & Olufsen 
-laitteistoon sekä tukevat esitettyjä toimintoja.

Lisätietoja näistä toiminnoista löydät päähuoneesi
laitteiston käyttöohjeista.

Käynnistää radion

Käynnistää CD-soittimen

Käynnistää kasettinauhurin

Käynnistää television

Käynnistää satelliitti-vastaanoton

Käynnistää kuvanauhurin

Nostaa äänenvoimakkuutta

Laskee äänenvoimakkuutta

Paina – askellat kanavalta tai CD-
levyn tai kasetin kappaleelta toiselle

Voit myös valita haluamasi kanavan
tai yksilevyisen soittimen kappaleen
suoraan numeropainikkeilla

Kuva- ja ääninauhuria sekä
yksilevyistä CD-soitinta voit käyttää
seuraavasti:

Paina – nauha kelautuu taaksepäin,
yksilevyisen CD-soittimen levy
selautuu taaksepäin

Paina – nauha kelautuu eteenpäin,
yksilevyisen CD-soittimen levy
selautuu eteenpäin

Paina – toisto jatkuu

> Seuravalta sivulta löydät lisätietoja...

A TAPE

TV

SAT

V TAPE

RADIO

CD

Kannattaa huomioida...
Tällä sivulla esiteltyjä toimintoja
voidaan ohjata myös Bang &
Olufsenin Beolink 1000 -kauko-
ohjaimella. Ohjaimien
painikesymbolit ovat melkein 
samoja, ainoa poikkeus on Beo4-
ohjaimen GO, jota vastaa Beolink
1000 -ohjaimen PLAY.

Huomaa: kun BeoLab 2000 on
valmiustilassa, Beolink 1000 
-ohjaimen MUTE-näppäimen
painaminen vastaa BeoLab 2000:n
PLAY • -näppäimen painamista.
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Beo4-ohjaimen lisätoiminnot…
• Beo4-ohjaimen voimakkuuspainikkeen

keskiosan painaminen BeoLab 2000 
-kaiuttimen ollessa valmiustilassa vastaa
kaiuttimen PLAY-näppäimen painamista
(katso sivulle 6).

• Jos haluat vaihtaa C-kasetin puolta, etsi LIST-
painikkeen avulla ohjaimen näyttöön teksti
TURN ja paina GO.

• Jos haluat vaihtaa radio-, TV- tai satelliitti-
lähetyksen ääntä stereolta monolle tai
päinvastoin, etsi LIST-painikkeen avulla
ohjaimen näyttöön teksti SOUND* ja paina GO.
Myös kielenvalinta tapahtuu samoin.

• Jos haluat käyttää CD-soittimen
satunnaistoistotoimintoa, etsi ohjaimen
näyttöön RANDOM ja paina GO.

• Bang & Olufsenin levysoittimen
käynnistäminen tapahtuu etsimällä ohjaimen
näyttöön teksti PHONO ja painamalla GO.

• Jos haluat käynnistää kakkoskasetti- tai -kuva-
nauhurin tai kakkos-CD-soittimen, etsi Beo4-
ohjaimen näyttöön LIST-painikkeella teksti
A.TAPE2*, V.TAPE2* tai CD2* ja paina GO.

• Kytkeäksesi päälaitteistoon liitetyn DVD tai
CDV:n päälle, Paina Beo4:n DVD-painiketta.

• Jos käytät sekä BeoLab 2000 -linkkikaiutinta
että päälaitteistoa samassa huoneessa, on
linkkikaiutin ensin ohjelmoitava vastaavasti
(katso käyttöönotto-ohjetta). Tällöin toimin-
not käynnistyvät etsimällä ensin ohjaimen
näyttöön LINK ja painamalla sen jälkeen
haluttua ohjelmanlähdettä. Beo4-ohjaimen
käyttöohjeessa kerrotaan LINK-käytöstä lisää. 

*Huomaa: TURN-, SOUND-, PHONO-, A.TAPE2-,
V.TAPE2-, CD2-, CDV- ja LINK-komennot on
lisättävä Beo4-ohjaimen toiminneluetteloon.
Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen.

Monilevyisessä CD-soittimessa voit
käyttää seuraavia toimintoja:

Valitse edellinen tai seuraava 
CD-levy

Valitse levy suoraan
numeropainikkeilla

Paina – levy selautuu eteenpäin

Paina – levy selautuu taaksepäin

Kappaleen suoravalinta
Etsi ohjaimen näyttöön TRACK*

Valitse haluamasi kappale,
esimerkiksi 11

Paina – CD-soitin, ääni- tai
kuvanauhuri pysähtyy; kuvanauhuri
pysähtyy kokonaan STOP-painikkeen
uudella painalluksella

Paina – toisto jatkuu

Paina lyhyesti – BeoLab 2000
sulkeutuu

*Huomaa: TRACK-komennon etsiminen LIST-
painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön
edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen
toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen
käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon
sovittamisesta kertovaan kappaleeseen.

1

1

STOP
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LIST

*Huomaa: Tässä mainittujen toimintojen käyttö
on mahdollista vain, jos laitteistosi tukee niitä.
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Huomaa: BeoLab 2000 palaa aina perusäänen-
voimakkuuteen, jos suljet sen. Voit myös
palauttaa perustason koska tahansa Beo4-
ohjaimella – etsi LIST-painikkeen avulla näyttöön
RESET* ja paina GO.

*Huomaa: Saadaksesi A.SETUP*- ja S.STORE*-
tekstit Beo4:n näytölle, tulee toiminnot lisätä
Beo4:n toiminneluetteloon. Sinun täytyy myös
lisätä RESET-toiminto, Beo4:n toiminneluetteloon.
Katso lisätietoja Beo4:n mukana toimitetun
ohjekirjan kappaleesta, Beo4-ohjaimen
sovittaminen laitteistoon.

Säädä äänenvoimakkuus
haluamaksesi

Paina kunnes A.SETUP* näkyy
Beo4:n näytöllä

Paina voidaksesi tallentaa
muutoksen

Paina kunnes S.STORE* näkyy
Beo4:n näytöllä

Paina tallentaaksesi uuden
asetuksen

Perusäänenvoimakkuuden asettaminen

Kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden
haluamaksesi, voit tallettaa sen
muistiin perustasoksi. Tällöin BeoLab
2000 käynnistyy aina tälle
perusäänentasolle. 

Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä
tallentaaksesi tekemäsi säädön
pysyvästi muistiin on etsiä Beo4:n
näytölle tekstit A.SETUP* ja sitten
S.STORE*, paina tämän jälkeen GO.

tai

LIST

GO

sitten

LIST

GO

sitten
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Ostopäivämäärä

Yhteyshenkilö

Myyjä

Puhelin

Osoite

Tallenna sarjanumerot tähän:

BeoLab 2000

Beo4-ohjain

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark

3508225   0001
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
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