
BeoLab 3500
Handleiding



De BeoLab 3500 geeft uw Bang & Olufsen
systeem een extra dimensie. Nu kunt u elke
gewenste bron van uw centrale systeem
afspelen en beluisteren – via uw BeoLink
installatie – in de kamer waar uw BeoLab 3500
staat.

De BeoLab 3500 kan zowel lokaal op het
apparaat als via de afstandsbediening worden
bediend. Met de afstandsbediening echter
heeft u meer mogelijkheden en kunt u
optimaal plezier hebben van uw BeoLab 3500.

U kunt de belangrijkste functies van het
centrale systeem gebruiken, u kunt u ’s
morgens laten wekken door de BeoLab 3500,
wat u instelt via de Beo4 afstandsbediening.

Of u de BeoLab 3500 tegen de wand hangt of
vrijstaand op de speciaal ontwikkelde voet
opstelt (als extra leverbaar), de slanke en
elegante BeoLab past gemakkelijk in elke
kamer van uw huis waar u van muziek wilt
genieten.

2 V O O R D A T  U  B E G I N T …
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In de afzonderlijke Opstel-aanwijzingen die
eveneens bij de BeoLab 3500 zijn gevoegd,
wordt uitvoerig beschreven hoe het systeem
geïnstalleerd moet worden (BeoLink of MCL)
en hoe de BeoLab 3500 voor gebruik gereed
gemaakt moet worden.

Opmerking: Bang & Olufsen biedt twee
verschillende BeoLink distributie systemen aan:
Master Link (ML) en Master Control Link
(MCL). Uw BeoLab 3500 kan in elk van beide
systemen worden gebruikt.

4 Wat heeft de BeoLab 3500 mij te
bieden…

..Muziek in andere kamers

6 Beo4 afstandsbediening

6 Gebruik Beo4 afstandsbediening

8 Toegang tot alle bronnen van het centrale 
A/V systeem met de Beo4

10 Correcties en basisinstellingen van het
geluid van de BeoLab 3500 via de Beo4

12 Een wijktijd uitsluitend voor de BeoLink 
3500 instellen

14 Directe bediening

14 De BeoLab 3500 en timer weergave –
automatische inschakeling

15 In- en uitschakelen (mute) van het geluid
van de BeoLab 3500

16 Display aanwijzingen van de BeoLab 3500

17 Kiezen van de display aanwijzing op de 
BeoLab 3500

18 BeoLab 3500 status display

20 Beolink 1000 afstandsbediening
Gebruik Beolink 1000
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De BeoLab 3500 geeft uw centrale Bang &
Olufsen systeem een extra dimensie:
• U kunt in de kamer met de BeoLab 3500

luisteren naar elke bron in het centrale
systeem luisteren.

• Via de BeoLab 3500 kunt u een aantal
functies van het centrale systeem via de
Beo4 bedienen. Al die functies kunnen
echter ook bestuurd worden met de Beolink
1000 afstandsbediening. Zie pagina 20-21.

U hoeft daarvoor alleen maar een BeoLab
3500 op uw BeoLink installatie aan te sluiten,
waarmee het centrale Bang & Olufsen systeem
ook in die kamer kan worden gebruikt.

De twee actieve luidsprekers van de BeoLab
3500 bieden u alle voordelen van de
hoogwaardige stereoweergave van uw
centrale Bang & Olufsen systeem.

In deze handleiding leest u hoe…

Uw centrale Bang & Olufsen systeem en uw
BeoLab 3500 worden onderling verbonden via
een BeoLink (ML of MCL) installatie. U kunt
dan luisteren naar elke bron in het centrale
audio-, video-, of AV-systeem (en tevens de
bron bedienen) in de kamer waar de BeoLab
3500 opgesteld staat.
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Met de Beo4 afstandsbediening kunt u:
• Elke gewenste bron van het centrale Bang &

Olufsen Audio/video systeem inschakelen via
de BeoLab 3500.

• Alle dagelijkse weergavefuncties bedienen
van de bron die via de BeoLab 3500 actief is.

• De geluidsinstellingen van de BeoLab 3500
luidsprekers corrigeren.

• Een wekfunctie via de BeoLab 3500
instellen.

Direct op de BeoLab 3500 kunt u:
• De laatst gebruikte bron in het centrale

Bang & Olufsen systeem inschakelen, of
meeluisteren met een al actieve bron in dat
systeem.

• De BeoLab 3500 laten meeschakelen met
een timer weergave instelling van het
centrale A/V-systeem; d.w.z. dat ook de
BeoLab 3500 actief wordt op de tijd die op
het centrale systeem als wekprogramma is
ingesteld.
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De Beo4 afstandsbediening* biedt u alle
functies van uw BeoLab 3500.

Bij directe bediening van de BeoLab 3500 kunt
u een bron inschakelen die als laatste gebruikt
werd in het centrale Bang & Olufsen systeem,
of u kunt meeluisteren met een bron die al
ingeschakeld is.

Met de Beo4 afstandsbediening kunt u de
exacte bron van het centrale Bang & Olufsen
systeem kiezen die u wilt horen (audio of
video) en bovendien kunt u de dagelijkse
functies van die bron besturen.

Deze dagelijkse worden bediend precies zoals
u dat doet bij het centrale systeem zelf en wel
met de Beo4 afstandsbediening.

Met de Beo4 heeft u ook de mogelijkheid op
de BeoLab 3500 een wektijd in te stellen die
afzonderlijk wordt uitgevoerd, ongeacht de
vraag of u de BeoLab 3500 heeft ingeschakeld
op een al bestaande wekinstelling, waarmee
het centrale systeem alle aangesloten
producten op een bepaalde tijd aan een
bepaalde bron koppelt.

Verder is de Beo4 de sleutel voor het instellen
van het geluid van de BeoLab 3500
luidsprekers.

Op de volgende pagina’s leest u hoe…

Elk commando dat u geeft op de Beo4
afstandsbediening wordt ontvangen door uw
BeoLab 3500. Via de BeoLink installatie wordt
uw bevel naar het centrale Bang & Olufsen
systeem gezonden.
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BANG & OLUFSEN

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

*Opmerking: De Beo4 afstandsbediening is als extra leverbaar
via uw Bang & Olufsen dealer.



Audio bronnen…
Schakelt de radio in

Start de CD-speler

Start de cassetterecorder

Druk op LIST om PHONO* op te
roepen 

Indrukken om de platenspeler te
starten

Video bronnen…
Schakelt de TV in

Schakelt in op satelliet-TV

Start de videorecorder

Indrukken om door de programma’s
te schakelen , of van nummer tot
nummer te gaan

Ook kunt u het juiste
programmanummer of het nummer
op de disc of cassette intoetsen,
bijvoorbeeld nr. 10

Indrukken om de audio- of
videorecorder, CD-speler of
platenspeler te pauzeren

(Het kan nodig zijn tweemaal op
STOP te drukken om de video-
recorder geheel te stoppen alvorens
snel te kunnen spoelen)

Nadere instructies leest u rechts op
de volgende pagina.

*Opmerking: Om PHONO in de Beo4 te kunnen
oproepen dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg de
handleiding van de Beo4 en wel de paragraaf
Aanpassen van uw Beo4.
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RADIO

CD

A TAPE

LIST

GO

TV

SAT

V TAPE

1

0

STOP

T O E G A N G  T O T  D E  B R O N N E N …

Via uw BeoLab 3500 kunt u elke audio- of
videobron in het centrale Bang & Olufsen
systeem inschakelen en op de BeoLab 3500
luidsprekers beluisteren.

Terwijl de bron actief is kunt u programma’s
kiezen, naar specifieke nummers luisteren,
weergave stoppen en vervolgen, zoeken en
snelspoelen, enzovoort.

Om de BeoLab 3500 uit te schakelen drukt u
simpelweg kort op • op de Beo4. Houdt u deze
toets 2 seconden vast dan schakelt u zowel de
BeoLab 3500 als het centrale Bang & Olufsen
systeem uit.

Opmerking: De op deze pagina genoemde
functies zijn alleen via de BeoLab 3500
beschikbaar indien desbetreffende bron in het
centrale Bang & Olufsen systeem aanwezig is
en indien de bron de functie ook werkelijk
ondersteunt.

dan

of
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Op een audio of video recorder en
een enkelvoudige CD-speler…

Spoelt een band terug; zoekt
achteruit op een CD in een
enkelvoudige CD-speler

Spoelt een band verder; zoekt
vooruit op een CD in een
enkelvoudige CD-speler

Indrukken om de weergave te
vervolgen

Op een meervoudige CD-speler…

Indrukken om naar de volgende of
voorafgaande CD te gaan

Toets een nummer in om direct naar
een bepaalde CD te gaan

Indrukken om vooruit op een disc te
zoeken

Indrukken om achteruit op een CD
te zoeken

Om een specifiek nummer op een
CD te zoeken… 
Druk op LIST om TRACK*op te
roepen

Toets een nummer in,bijvoorbeeld
nummer

Kort indrukken om de BeoLab 3500
uit te schakelen

*Opmerking: Om TRACK in de Beo4 te kunnen
oproepen dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg de
handleiding van de Beo4 en wel de paragraaf
Aanpassen van uw Beo4.

1

6

GO

tot

… I N  D E  C E N T R A L E  K A M E R

Extra functies met de Beo4…
• Midden op de volumetoets van de Beo4 te

drukken terwijl de BeoLab 3500 in standby
staat, komt overeen met kort op de MUTE •
toets direct op de BeoLab 3500 drukken (zie
pagina 15).

• Om de weergave op een secundaire audio-
of videorecorder in het centrale Bang &
Olufsen systeem te starten, drukt u op LIST
om  A.TAPE2* of V.TAPE2* en dan op GO.

• Om mono/stereo of een taal op radio, TV of
satelliet te kiezen; of om het geluidsspoor te
kiezen op een videoband, drukt u op LIST
om SOUND* op te roepen en vervolgens
meermaals op GO te drukken.

• Gebruikt u de BeoLab 3500 in dezelfde
kamer als uw centrale Bang & Olufsen
systeem, dan dient de BeoLab 3500
dienovereenkomstig geprogrammeerd te
worden. Raadplege daarvoor de Opstel-
aanwijzingen. In dat geval start u een bron
in het centrale Bang & Olufsen systeem via
de BeoLab 3500 als volgt, druk op:
LIST om LINK* op te roepen, en vervolgens
RADIO, CD, A TAPE 
of 
LIST om LINK* op te roepen, dan op TV, SAT
of V TAPE.

* Opmerking: Om A.TAPE2, V.TAPE2, SOUND en
LINK in de Beo4 te kunnen oproepen dienen
deze functies aan het overzicht van de Beo4 te
worden toegevoegd; raadpleeg de
handleiding van de Beo4 en wel de paragraaf
Aanpassen van uw Beo4. 

of
tt

ss

of
tt

ss

·

:

•

LIST

dan
1

1
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Verhoogt het volume

Verlaagt het volume

Druk in het midden van de volumetoets om de
luidsprekers uit te schakelen; nogmaals indrukken
om ze weer in te schakelen

Indrukken om SPEAKER* op te
roepen

Indrukken om de balans naar rechts
te verschuiven

Indrukken om de balans naar links te
verschuiven

Indrukken om A.SETUP* op te
roepen

Indrukken om BASS op te roepen

Indrukken voor meer laag
Indrukken voor minder laag

Indrukken om TREBLE op te roepen

Indrukken voor meer hoog
Indrukken voor minder hoog

Indrukken om LOUDNSS op te
roepen

Indrukken om de loudness in/uit te
schakelen: druk op � om in te
schakelen, of op � om uit te 
schakelen

Stel de verschillende geluidsfuncties naar eigen
smaak in. Zie de volgende pagina om de
instellingen op te slaan…

G E L U I D  C O R R I G E R E N …

Het volume kan op elk moment worden
geregeld door op ∧ of ∨ op de Beo4 te
drukken; ook kunt u de luidsprekers van de
BeoLab 3500 geheel uitschakelen door op het
midden van de volumetoets te drukken.

Met de Beo4 afstandsbediening kan ook het
geluid van de BeoLab 3500 luidsprekers
worden gecorrigeerd. Telkens wanneer u op
LIST drukt geeft een aanwijzing in de display
van de Beo4 aan welke instelling gemaakt kan
worden.

Alle geluidsinstellingen worden in de
oorspronkelijke positie teruggezet wanneer u
de BeoLab 3500 uitschakelt, tenzij u de nieuwe
instellingen als permanente instelling van de
BeoLab 3500 opslaat.

Alle nieuwe instellingen worden tegelijk
opgeslagen.

Opmerking: De geluidsinstellingen in de
BeoLab 3500 luidsprekers werken geheel
onafhankelijk van die in het centrale Bang &
Olufsen systeem. Uitzondering is een MCL
systeem: wordt daar het volume van de
BeoLab 3500 luidsprekers aanzienlijk
opgevoerd, dan zal het volume van het
centrale systeem ook verhoogd worden.

LIST

GO

dan

dan

tt

ss

LIST

LIST

dan
LIST

GO

dan

LIST

*Opmerking: Om A.SETUP en SPEAKER in de Beo4
te kunnen oproepen dient deze functie aan het
overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd;
raadpleeg de handleiding van de Beo4 en wel de
paragraaf Aanpassen van uw Beo4.
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De display geeft het huidige volume niveau aan.
Het volume kan geregeld worden in stappen
van twee over een bereik van 00 tot 72.

De display geeft de huidige balans instelling aan
– in dit geval neutraal. De balans kan geregeld
worden over een bereik van 7 naar elke kant.

De display geeft de huidige basinstelling aan –
in dit geval neutraal. Het laag kan worden
geregeld van -7 tot +7.

De display geeft de huidige hoog instelling
aan – in dit geval neutraal. Het hoog kan
worden geregeld van -7 tot +7.

De display geeft de huidige loudness instelling
aan – brandt constant voor ‘aan’, knippert
LOUDNESS OFF voor ‘uit’.

Om de nieuwe instellingen als permanenten
instelling op te slaan in de BeoLab 3500…

Indrukken om S.STORE op te roepen 

Indrukken om de nieuwe
instellingen als permanente
instelling voor de BeoLab 3500
luidsprekers op te slaan

LIST

GO

dan

… M E T  D E  B E O 4
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U kunt zich ’s morgens door de BeoLab 3500
laten wekken. Gebruik de Beo4
afstandsbediening om de wek instructie van
de BeoLab 3500 – die onafhankelijk wordt
uitgevoerd – in te stellen.*

De wek instructie is eenmalig. Net als bij een
alarmklok wordt de instructie gewist nadat
deze is uitgevoerd.

Heeft u een wek instructie ingesteld, dan zal
de BeoLab 3500 bij het maken van een nieuwe
instelling de oude instructie weer als
mogelijkheid aangeven.

Wilt u dat de BeoLab 3500 u elke ochtend
wekt, dan kunt u een timer instelling maken
op het centrale A/V systeem – waarmee de
producten van het link systeem automatisch
op een bepaalde tijd op een bepaalde bron
worden geschakeld. Deze timer functie echter
werkt alleen op producten die u op TIMER ON
heeft ingesteld. Raadpleeg pagina 14 van deze
handleiding en die van het centrale A/V
systeem voor nadere instructies.

De wek instructie die u op de BeoLab 3500
heeft geprogrammeerd heeft zonodig
voorrang op die van het centrale systeem.
Voorbeeld: Wanneer de timer functie van het

centrale systeem is geprogrammeerd op 
7 uur ’s morgens en de instructie van de
BeoLab 3500 is op 9 uur ingesteld, dan zal
alleen die laatste worden uitgevoerd. 

Stelt u echter de wek instructie van de BeoLab
3500 op 5 uur ’s morgens in en de timer
functie van het centrale systeem staat op 
7 uur, dan worden beide wek functies
uitgevoerd.

Druk op MENU om een wek
instelling te maken
ON -:— verschijnt in de display van
de BeoLab 3500…

Toets de tijd in of wijzig de
bestaande tijd in de tijd waarop u
gewekt wilt worden

Druk op GO om de wek instructie op
te slaan
STORED (opgeslagen) verschijnt in
de display van de BeoLab 3500

Herhalen van de laatst instelde wekinstructie…

Druk op MENU om een wek
instelling te maken

Druk op GO om een voorgaande
wek instructie te herhalen
ON 7:00 verschijnt bijvoorbeeld in de
display van de BeoLab 3500…

Druk op GO om de wek instructie op
te slaan
STORED verschijnt in de display van
de BeoLab 3500

Laten vervallen van een wek instructie…

Druk op EXIT of op de standby toets
• om de functie te verlaten zonder
een wek instructie op te slaan

MENU

0

9

tot

GO

dan

MENU

GO

GO

dan

EXIT

of
•

W E K  I N S T E L L I N G  M A K E N …

*Opmerking: Het instellen van een timer
instelling is alleen in een BeoLink Master Link
systeem mogelijk. Deze functie is in een MCL
systeem niet beschikbaar.
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Wissen van een timer instelling…

Druk op MENU om de timer
instelling op te roepen

Druk op STOP om de wekinstelling
te laten vervallen

Druk op GO om de instelling geheel
te wissen

MENU

STOP

Er kan een tijd voor de wek instructie van de
BeoLab 3500 ingetoetst worden.

U heeft nu een wek instructie opgeslagen.

U heeft nu een wek instructie gewist.

De tijd die u heeft ingevoerd is niet correct;
toets een andere tijd in.

… M E T  D E  B E O 4

GO

Let op: Naast het instellen van de tijd voor het
wekken, kunt u ook een specifieke bron
kiezen voor de Timer. Heeft u op MENU
gedrukt om een Timer-instelling te maken,
druk dan op b.v. CD of RADIO, toets zonodig
een programmanummer in en druk op GO.
Voer nu de tijd voor de wekinstelling in en
druk op GO om op te slaan.



14

BeoLab 3500 en timer weergave…

Wanneer u uw centrale Bang & Olufsen
systeem heeft geprogrammeerd om de
weergave automatisch te starten (een timer
weergave programma), bijvoorbeeld om u ’s
morgens te wekken, dan kunnen ook de
BeoLab 3500 luidsprekers daarop worden
ingeschakeld.

U kunt de timer weergave lokaal uitschakelen,
zodat de BeoLab 3500 niet meedoet:
• Raak de TIMER toets aan en u ziet de
huidige timer instelling van de BeoLab 3500 in
de display
• Terwijl de huidige instelling in de display
staat raakt u de TIMER toets nogmaals aan om
de functie van TIMER ON (timer weergave) te
wijzigen in NO TIMER (geen timer weergave),
of omgekeerd.

Opmerking: De timer weergave functie is niet
in alle Bang & Olufsen systemen beschikbaar.
Raadpleeg daarvoor de handleiding van het
A/V systeem van de centrale kamer.

Afstandsbediening van timer weergave en de
BeoLab 3500…
Wanneer de BeoLab 3500 in standby staat kunt
u met de Beo4 de luidsprekers van de BeoLab
3500 in- of uitschakelen op een timer weergave
instelling. Druk op LIST om SHIFT* op te roepen
en druk dan op 0 om te schakelen tussen TIMER
ON of NO TIMER (resp. timer in en timer uit).

D I R E C T E  B E D I E N I N G

*Opmerking: U dient SHIFT aan het overzicht
van extra functies in de Beo4 toe te voegen.
Raadpleeg daarvoor de handleiding van de
Beo4 en wel de paragraaf Aanpassen van de
Beo4 voor nadere instructies.

De display en het bedieningspaneel van de
Beolab3500 – Wanneer de luidsprekers van de
BeoLab 3500 ingeschakeld zijn op een timer
weergave instelling, wordt dat aangegeven
door een klein rood lichtje in de TIMER toets
links op de BeoLab 3500.

De display geeft aan dat de BeoLab 3500 is
ingeschakeld op een timer weergave instelling
in het centrale systeem.

De display geeft aan dat de BeoLab 3500 is
uitgesloten van een timer weergave instelling
– het zal niet ingeschakeld worden op het
programma van het A/V systeem in het
centrale systeem.
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In- en uitschakelen van het geluid (mute)

De rechter toets met het opschrift MUTE • op
de BeoLab 3500 biedt de mogelijkheid in te
schakelen op een spelende bron in het
centrale Bang & Olufsen systeem.
• Wanneer geen bron speelt op het moment

dat u op MUTE • drukt zal de BeoLab 3500
de laatst gebruikte bron in het centrale
systeem activeren*.
Altijd wanneer u op MUTE • drukt zullen de
luidsprekers van de BeoLab 3500 direct
worden omgeschakeld naar het geluid in het
centrale systeem.

• Door nogmaals kort MUTE • aan te raken
schakelt de BeoLab 3500 uit (een rode
standby indicatie verschijnt in de display).
Houdt u uw vinger twee seconden op deze
toets dan zullen zowel de BeoLab 3500 als
het centrale systeem worden uitgeschakeld. 

Schakelt u de BeoLab 3500 op deze manier in,
dan komt er alleen geluid uit de luidsprekers
van de BeoLab 3500 – de luidsprekers in het
centrale systeem worden niet ingeschakeld.

*Opmerking: In een BeoLink ML systeem
wordt het radio (of TV) programma
ingeschakeld dat het laatst was gebruikt. In
een MCL systeem wordt de laatst gebruikte
audiobron geactiveerd.
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De aanwijzingen in de display

De rode display op de BeoLab 3500 wordt
automatisch aan het omgevingslicht
aangepast. Daardoor is deze ook op afstand
altijd goed leesbaar.

De BeoLab 3500 geeft een status indicatie bij
elk commando en kan bovendien worden
ingesteld op permanente informatie over de
bron waar u naar luistert. Bovendien is er een
extra klokfunctie die u naar wens kunt in- of
uitschakelen.

U kunt de display instellen op de informatie
die het best bij uw wensen past. Zie daarvoor
de volgende pagina…

Opmerking: Nadere informatie over de
verschillende status aanwijzingen van de
BeoLab 3500 vindt u op pagina 18-19.

De klokfunctie van de BeoLab 3500 is
ingeschakeld: het is kwart over tien ’s avonds.

Opmerking: De extra klokfunctie van de
display in de BeoLab 3500 dient ondersteund
te worden door de klokfunctie van het
centrale systeem. Niet alle Bang & Olufsen
audiosystemen bezitten deze functie. Neem
contact op met uw Bang & Olufsen dealer voor
nadere informatie.
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Kiezen van de display aanwijzing

Zo kiest u wat u in de display van de BeoLab
3500 wilt aflezen:
• Houd uw vinger op TIMER terwijl u MUTE •

kort en meerdere malen aanraakt.
De display geeft nu de aanwijzing voor de
huidige instelling. 

• Raak MUTE • weer kort aan en de
aanwijzing in de display verandert.

• Blijf MUTE • kort aanraken tot de
aanwijzing voor de gewenste uitlezing in de
display staat. 

• Laat nu beide toetsen los.

CLOCK 2… Wanneer de BeoLab 3500 in
standby staat geeft de display de tijd aan en
brandt een rood standby lichtje. De tijd blijft
zichtbaar wanneer de BeoLab 3500 wordt
bediend (hetzij direct, hetzij op afstand), en de
display geeft u een korte indicatie van de
status. Dit is de standaard fabrieksinstelling.

NO CLOCK… Hier is geen tijd aanduiding in de
display van de BeoLab 3500. In standby brandt
alleen het rode standby lichtje. Wanneer de
BeoLab 3500 speelt geeft de display continu
aanwijzingen over het verloop van de gekozen
functie.

CLOCK 1… Staat de BeoLab 3500 in standby
dan geeft de display de tijd aan en brandt het
rode standby lichtje. Wanneer de BeoLab 3500
speelt geeft de display continu aanwijzingen
over het verloop van de gekozen functie.
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U luistert naar radio
programma nummer 3.

U luistert naar nummer 1 van
de cassette in uw audio
cassettedeck.

Wanneer de secundaire
cassetterecorder speelt geeft
de display A.TP2 aan in plaats
van A.TAPE.

U luistert naar nummer 12
van ene CD in een
enkelvoudige CD-speler.

U luistert naar nummer 4 van
CD nummer 3 in een
meervoudige CD-speler.

U luister naar een plaat op de
platenspeler.

U luistert naar TV programma
nummer 3.

U luistert naar satelliet-TV
programma nummer 12.

U luistert naar nummer 1 van
de band in uw videorecorder.

Wanneer de secundaire
videorecorder speelt, geeft de
display V.TP2 aan in plaats
van V.TAPE.

RECORD knippert drie maal in
de display om aan te geven
dat de opname loopt. Om de
opname niet te bederven,
schakelt het systeem

automatisch naar de bron
waarvan wordt opgenomen
en u hoort dat via de
luidsprekers van de BeoLab
3500.
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De dubbele pijl naar links – <<
– geeft aan in welke richting
de band wordt gespoeld.

Opmerking: Deze drie
aanwijzingen geven alle
A.TAPE aan voor
audiorecorder. Dezelfde
aanwijzingen stop – < > – en
de dubbele pijlen – << en >> –
voor terug en verder spoelen,
kunnen echter ook met
V.TAPE en CD worden
aangegeven.

De dubbele pijl naar rechts – >>
– geeft aan in welke richting
de band wordt gespoeld.

De beide pijlen naar links en
rechts – < > – geeft aan dat
de band is gestopt.

Als er geen CD in de speler
ligt wanneer u op de CD toets
drukt geeft de display aan dat
er eerst een CD ingelegd
moet worden door drie maal
LOAD – DISC te knipperen.

Als er geen cassette in de
audio of video recorder ligt
wanneer u op de A.TAPE of
V.TAPE toets drukt geeft de
display aan dat er eerst een
band ingelegd moet worden
door drie maal LOAD – TAPE
te knipperen.

Als er geen plaat op de
draaitafel ligt wanneer u op
de PHONO toets drukt geeft
de display aan dat er eerst
een plaat opgelegd moet
worden door drie maal 
LOAD – RECORD te
knipperen.
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Via de BeoLab 3500 kunt u elke gewenste
bron (audio/video) van het centrale Bang &
Olufsen systeem inschakelen en beluisteren op
de luidsprekers van de BeoLab.

Uw Beolink 1000 kan uw centraal systeem
besturen, programma’s kiezen, luisteren naar
specifieke nummers, weergave stoppen en
hervatten, zoeken en snelspoelen,
enzovoort…

Uw Beolink 1000 kan ook het geluid van de
BeoLab 3500 luidsprekers corrigeren.

Om de BeoLab 3500 uit te schakelen drukt u
kort op de standby toets • en door de toets
twee seconden vast te houden schakelt u
zowel de BeoLab 3500 als het centrale Bang &
Olufsen systeem uit.

Opmerking: De op deze pagina genoemde
functies zijn alleen via uw BeoLab 3500
beschikbaar voorzover de genoemde bron in
het centrale Bang & Olufsen systeem
beschikbaar is – en aangenomen dat deze
bron de functie in kwestie ondersteunt.

RADIO

CD

PHONO

A.TAPE

TV

SAT

V.TAPE

of

0

9

STOP

PLAY

tot

of

•

Audio bronnen…
Schakelt de radio in

Start de CD-speler

Start de platenspeler

Start de cassetterecorder

Video bronnen …
Schakelt de TV in

Schakelt in op satelliet-TV

Start de videorecorder

Indrukken om door de programma’s
te schakelen of van nummer naar
nummer te gaan

U kunt ook het juiste nummer van
het programma of het gewenste
nummer intoetsen

Indrukken om de audio- of
videorecorder, CD of platenspeler te
pauzeren

(Druk tweemaal op STOP om de VCR
geheel te stoppen alvorens snel te
spoelen)

Spoelt een band terug; zoekt
achteruit op een CD
Spoelt een band vooruit; zoekt
vooruit op een CD

Indrukken om het afspelen te
vervolgen

Kort indrukken om de BeoLab 3500
uit te schakelen
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Extra functies via de Beolink 1000…
• Op MUTE op de Beolink terminal drukken

terwijl de BeoLab 3500 in standby staat
heeft hetzelfde effect als MUTE • aanraken
direct op de BeoLab 3500 (zie pagina 15).

• De timer weergave instelling
geprogrammeerd door op MENU te drukken
en vervolgens met de cijfertoetsen om een
wek instructie te geven, zal onafhankelijk
op de BeoLab 3500 worden uitgevoerd (zie
pagina 12 voor nadere informatie omtrent
wekken).

• Om de weergave van een secundaire audio-
of videorecorder in uw centraal Bang &
Olufsen systeem te starten drukt u op SHIFT,
dan A.TAPE of V.TAPE.

• Om mono/stereo of een taal te kiezen op
een radio, TV of satelliet programma, of om
een geluidsspoor te kiezen op een
videoband, drukt u op SHIFT en dan op
SOUND – zonodig herhaaldelijk.

• Gebruikt u de BeoLab 3500 in dezelfde
kamer als uw centrale Bang & Olufsen
systeem, dan dient het systeem
dienovereenkomstig geprogrammeerd te
worden (zie de Opstel-aanwijzingen). In dat
geval start u de weergave van een bron op
de BeoLab 3500 als volgt:
LINK dan RADIO, CD, A.TAPE of PHONO
of 
LINK, AV dan TV, SAT of V.TAPE.

MENU

SOUND

of

dan

of

SOUND

STORE

STORE

Verhoogt het volume

Verlaagt het volume

Schakelt de luidsprekers direct uit
Nogmaals indrukken om ze weer in
te schakelen

Herhaaldelijk indrukken om de
geluidscorrectie te kiezen die u wilt
maken

Corrigeer vervolgens als gewenst…

Verhoogt het volume, loudness in

Verlaagt het volume, loudness uit

Regelt de balans naar links

Regelt de balans naar rechts

Stel de verschillende geluids-
instellingen naar wens is,dan…

Indrukken om de nieuwe
geluidsniveaus als permanente
instelling in de BeoLab 3500 op te
slaan
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