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3Een draagbaar muziekcentrum

Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt.

Dankzij het compacte ontwerp kunt u

het apparaat overal mee naartoe

nemen.

De BeoSound 1 biedt altijd een

uitstekende geluidservaring, ongeacht

de afstand tot de luidsprekers. Het

geluid is geoptimaliseerd en u hoeft

verder niets in te stellen.

Steek de stekker van de BeoSound 1 in

het stopcontact en druk op een knop

om de geluidsbron van uw keuze te

beluisteren – eenvoudiger kan het niet.



4 Voordat u begint…

Plaatsing

Laat genoeg ruimte boven de BeoSound 1 om de 

ingebouwde antenne uit te schuiven en om de 

cd-lade naar boven te laten komen.

Plaats de BeoSound 1 altijd op een stevige en
vlakke ondergrond.
De BeoSound 1 is uitsluitend ontworpen voor
gebruik binnenshuis in een droge omgeving
en binnen een temperatuurbereik van
10–40°C.

Als u externe geluidsbronnen op de 
BeoSound 1 aansluit, schakel de netstroom
dan pas in nadat u alles hebt aangesloten.

Aansluitingen

Het aansluitpaneel bevindt zich aan de onderkant

van de BeoSound 1. Het aansluitpaneel bevat

aansluitingen voor netstroom, antenne en AUX.

Aanvullende apparatuur (AUX)…
Gebruik de AUX-aansluiting voor aanvullende 
apparatuur, bijvoorbeeld een cassetterecorder
of een minidiskspeler. Neem voor meer
informatie contact op met een Bang &
Olufsen dealer.
Als u een recorder aansluit op de BeoSound 1,
kunt u opnamen maken van de radio en van
de cd-speler.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de betreffende
recorder.
Als u echter tijdens een dergelijke opname de
BeoSound 1 bedient, wordt de opname
onderbroken.

• U activeert de AUX-aansluiting door gelijktijdig

op ss en tt te drukken.

Externe antenne…
Als u een externe antenne op de BeoSound 1
wilt aansluiten, draai de ingebouwde
antenneplug dan naar stand (A) en sluit in
plaats daarvan de externe antenne aan.

(A)

AUX

Onderhoud

Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om

onderdelen van de BeoSound 1 te reinigen. Bang

& Olufsen ontraadt het gebruik van speciale

reinigings-cd’s in de BeoSound 1.

Voordat u de BeoSound 1 reinigt, wordt 
aanbevolen om de stekker van het apparaat
uit het stopcontact te halen zodat het
apparaat niet per ongeluk kan worden
ingeschakeld.

Reinig stoffige oppervlakken met een droge,
zachte doek. Verwijder indien nodig
vetvlekken of hardnekkig vuil met een niet-
pluizende, goed uitgewrongen doek die is
gedoopt in een oplossing van water met
slechts enkele druppels van een mild
reinigingsmiddel, zoals 
afwasmiddel.

De voorzijde kan ook worden gereinigd met
een zachte stofzuigerborstel. Zet de stofzuiger
in de laagste zuigstand.
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Legenda

Raadpleeg deze legenda om te zien hoe
een toets of display in een reeks instructies
wordt afgebeeld.

Toetsen op het

bedieningspaneel van de

BeoSound 1 zelf of op de

Beo4 afstandsbediening

Display op de BeoSound 1

RADIO   
VOLUME

STOP

Pr 4

∨ ∧

Inhoud van de handleiding

BeoSound 1

6 Toetsen op het bedieningspaneel van de 
BeoSound 1 zelf

Dagelijkse bedieningshandelingen

8 De radio inschakelen
8 De cd-speler inschakelen
9 Het volume aanpassen
9 Wat u op het display ziet
9 De displaymodus of verlichting wijzigen

De radio op een bepaald tijdstip
uitschakelen

10 Een Stop Timer instellen

Alleen uw favoriete cd-tracks spelen

11 Tracks kiezen

Afstemmen op radiostations

12 Automatisch zoeken
12 Handmatig zoeken
13 Radiostations verwijderen

De afstandsbediening gebruiken

14 De BeoSound1 bedienen met de Beo4

Het pincodesysteem gebruiken

16 Een pincode invoeren
16 De pincode inschakelen
17 De pincode wijzigen
17 De pincode uitschakelen
17 Een mastercode gebruiken



6 De BeoSound 1 gebruiken

De bediening van de BeoSound 1 is
eenvoudig. De knoppen voor dagelijks
gebruik zitten aan de rechterkant, terwijl de
knoppen aan de linkerkant zijn bedoeld voor 
secondaire functies.

Eén druk op een knop volstaat om de
geluidsbron van uw keuze te beluisteren. Uw
keuze wordt getoond op het display.

AERIAL dient om de ingebouwde antenne in 

en uit te schuiven

DELETE dient om stationinstellingen te verwijderen en

om cd-tracks over te slaan tijdens het afspelen

STORE dient om radiostations en het 

volumeniveau op te slaan

ss en tt dienen om op een cd te zoeken, 

om op radiostations af te stemmen en om de AUX-

aansluiting te activeren

STOP dient om de cd-speler op pauze te zetten en te

stoppen, om Stop Timers te programmeren en om op

radiostations af te stemmen

LOAD dient om de cd-lade te openen en 

te sluiten

Dient om de cd-speler in te schakelen. Met en 

loopt u vooruit en achteruit door de tracks

Dient om de radio in te schakelen. Met en

loopt u vooruit en achteruit door de radiostations

Dient om het volume in te stellen. Met ∨ en ∧

verlaagt en verhoogt u het volume.

Bij gelijktijdig indrukken worden de luidsprekers

uitgeschakeld. Druk op een van de knoppen om

het geluid weer in te schakelen

Schakelt de BeoSound 1 naar stand-by

AERIAL

DELETE

STORE

ss tt

STOP

LOAD

CD

RADIO   

VOLUME

STAND BY

∨ ∧
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Alle knoppen bevinden zich aan de achterkant van

het bedieningspaneel.

De cd-lade bevindt zich achter het 

bedieningspaneel.

• Druk op LOAD om de cd-lade omhoog te 

brengen.

• Als de cd-lade omhoog staat, plaatst u de cd in

de daarvoor bestemde opening.

Laad de cd altijd met het label naar boven. 

• Druk nogmaals op LOAD om de lade te laten

zakken of druk gewoon op cd om uw cd af te

spelen.

Verwijder het beschermplaatje aan de achterzijde

van de BeoSound 1 en sluit de hoofdtelefoon aan

op het daarvoor bestemde contactpunt.

Als een hoofdtelefoon is aangesloten, zijn de

luidsprekers uitgeschakeld.

Gebruik het handvat om de BeoSound 1 te 

verplaatsen.

De BeoSound 1 presenteert de

belangrijkste geluidsbronnen op een

compacte en eenvoudig te bedienen

wijze.

Dankzij het compacte ontwerp en

het ingebouwde handvat neemt u

uw favoriete muziek overal mee

naartoe.

De eerste keer dat u op de knop

RADIO drukt, zoekt de radio naar het

eerste beschikbare station. Druk op

AERIAL om de ingebouwde antenne

in en uit te schuiven. U kunt de

antenne ook met de hand naar

beneden duwen.

Als er geen cd is geladen als u op cd

drukt, komt de cd-lade automatisch

omhoog, klaar om te worden

geladen met uw favoriete cd.
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Om naar de radio te luisteren drukt u

eenvoudig op een van de

radioknoppen. De radio begint dan

te spelen op het radiostation waarop

u het laatst hebt afgestemd. 

Om de ingebouwde antenne uit te

schuiven, drukt u op de knop

AERIAL. U kunt tot 59 verschillende

radiostations in de BeoSound 1

opslaan (zie pagina 12). Om van het

ene naar het opgeslagen radiostation

te schakelen, moet het programma-

nummer of de frequentie zichtbaar

zijn op het display.

Als er geen cd is geladen wanneer u

op een van de cd-knoppen drukt,

komt de cd-lade omhoog en kunt u

een cd plaatsen. Als de cd is gestopt

met spelen en er binnen 30 minuten

geen opdracht wordt gegeven,

schakelt de BeoSound 1 naar stand-

by.

U kunt het volumeniveau op elk

gewenst moment aanpassen en

opslaan.

De door u gemaakte keuzes worden

op het display getoond en u kunt de

lichtsterkte van het display aan uw

eigen voorkeur aanpassen. U kunt

ook aangeven op welke manier

radiostations op het display worden

getoond: met het programma-

nummer of met de frequentie.

Dagelijkse bediening van de radio en de cd-speler

De radio inschakelen

Als u op RADIO drukt voordat er radiostations 
zijn opgeslagen, zoekt de radio naar het
eerste beschikbare station.

De cd-speler inschakelen

Als u zoekt op een cd, blijft het apparaat
zoeken zolang u de knop ingedrukt houdt.
Zodra u de knop loslaat, gaat de cd weer
spelen.

Druk op RADIO om de radio in

te schakelen

Op het display staat het

programmanummer of de

frequentie

Druk op om omlaag en op 

om omhoog te bladeren door

de opgeslagen zenders. Houd

de toets ingedrukt om de

opgeslagen zenders af te

zoeken

Druk op deze toets om de

BeoSound 1 naar stand-by te

schakelen

Druk op AERIAL om de

ingebouwde antenne in en uit

te schuiven

RADIO   

Pr 12

RADIO   

STAND BY

AERIAL

Druk op cd om de cd-speler in

te schakelen

Het nummer van de track wordt

op het display getoond

Druk op om naar de vorige

track te gaan. Druk op om

naar de volgende track te gaan

Druk op ss om achteruit te

zoeken op de cd

Druk op tt om vooruit te

zoeken op de cd

Druk op STOP om de cd op

pauze te zetten

Druk nogmaals op STOP om het

afspelen te hervatten

Druk op LOAD om de cd-lade te

openen of te sluiten

CD

Cd 1

CD

ss

tt

STOP

STOP

LOADOpmerking: Als het programmanummer wordt

afgebeeld, drukt u op  ss of tt om te zien welke

frequentie bij het huidige programmanummer

hoort.
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Het volume aanpassen

U kunt op elk gewenst moment het geluid
harder of zachter zetten. Als u een
volumeniveau opslaat, start de BeoSound 1 de
volgende keer dat u het apparaat inschakelt
op dat niveau. Het maximumniveau dat u
kunt opslaan, is 60.

Het display aflezen

Het verlichte display toont welke geluidsbron
u hebt gekozen en wat het systeem aan het
doen is.

Druk op ∨ om het volume te

verlagen

Druk op ∧ om het volume te

verhogen

Het volumeniveau is zichtbaar

op het display

Druk tweemaal op STORE om

het volume op te slaan dat op

het display wordt getoond

Druk gelijktijdig op ∧ en ∨

om de luidsprekers uit te

schakelen. Druk op een van de

knoppen om het geluid weer in

te schakelen

VOLUME

32

STORE

VOLUME

Pr13 geeft het huidige

radioprogramma aan

88.9 geeft de radiofrequentie 

aan

Cd 1 geeft aan dat track

nummer 1 van de cd op dit

moment wordt afgespeeld

Cd-- geeft aan dat de cd op

pauze staat

2.33 geeft de tijd aan tijdens

het zoeken op een cd

32 geeft het volume aan

– – geeft aan dat de luid-

sprekers zijn uitgeschakeld

45 geeft het aantal minuten 

van een Stop Timer aan

AU geeft aan dat de AUX-

aansluiting is geactiveerd

Pin geeft het pincodesysteem 

aan

De BeoSound 1 staat stand-by

Pr13

88.9

Cd 1

Cd- -

2.33

32

– –

45

AU

Pin

•

Het display wijzigen

U kunt de modus en de verlichting van het
display wijzigen. Er zijn drie instellingen voor
de verlichting. De BeoSound 1 onthoudt uw
modus- en lichtinstellingen totdat u ze weer
wijzigt.

∨ ∧

∨ ∧

Druk tegelijkertijd op en om

van programmanummer naar

frequentie te gaan

Om weer terug te gaan naar

het programmanummer, druk 

u opnieuw tegelijkertijd op 

en 

Houd de knop STORE ingedrukt

Druk op ∨ om de

displayverlichting te dimmen en

druk op ∧ om de

displayverlichting 

helderder te maken.

RADIO

RADIO

STORE

VOLUME∨ ∧

De displaymodus wijzigen...

De displayverlichting wijzigen...
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U kunt van tevoren bepalen hoe lang

u naar de radio wilt luisteren. De

BeoSound 1 schakelt daarna

automatisch naar stand-by.

U stelt het aantal minuten in – 15,

30, 45, 60, 90, 120 of 00 – dat de

radio dient te spelen voordat deze

naar stand-by schakelt.

De BeoSound 1 op een bepaald tijdstip uitschakelen

Een Stop Timer instellen

U kunt zelf bepalen hoe lang de radio speelt
voordat deze naar stand-by schakelt.
Uiteraard kunt u de BeoSound 1 stand-by
zetten voordat de Stop Timer wordt
geactiveerd

Druk op RADIO om de radio in

te schakelen

Druk op STOP om een Stop

Timer in te stellen

Het aantal minuten voordat de

radio naar stand-by schakelt is

zichtbaar op het display

Druk nogmaals op STOP om het

aantal minuten te veranderen

Het aantal minuten wordt

getoond op het display

Wacht 5 seconden terwijl de tijd

op het display staat, daarna is

de Stop Timer opgeslagen

RADIO   

STOP

15

STOP

30

Opmerking: U kunt de functie Stop Timer alleen

gebruiken als er ten minste één radiostation is

opgeslagen.

Opmerking: U kunt de Stop Timer beëindigen

door op CD of STANDBY te drukken voordat de

Stop Timer-instellingen worden opgeslagen. De

Stop Timer wordt ook beëindigd als u 00 kiest.



11Alleen uw favoriete cd-tracks spelen

Als u alleen bepaalde tracks van een

cd de moeite waard vindt, kunt u de

BeoSound 1 opdracht geven om

niet-gewenste tracks te negeren.

U doet dit door tracks die u niet wilt

horen te “verwijderen”. De cd-speler

onthoudt uw selectie zo lang de cd

in de lade aanwezig is. Zodra u de

cd-lade eenmaal hebt geopend, kunt

u opnieuw alle tracks van de cd

beluisteren.

Tracks overslaan tijdens afspelen

Als u een track van een cd ‘verwijdert’, wordt
de volgende track afgespeeld.

Druk op cd om de cd-speler in

te schakelen

Het tracknummer wordt

getoond op het display

Druk op DELETE om de track

waar u naar luistert te ‘ver-

wijderen’

Druk op om naar de volgende

track en op  om naar de

vorige track te gaan en ga

verder met het ‘verwijderen’ van

de tracks die u niet wilt horen

CD
15

Cd 1

DELETE

CD
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U kunt de radio naar de beschikbare

radiostations laten zoeken 

en deze vervolgens opslaan onder

een programmanummer van uw

keuze.

U kunt de radio ook met de hand

afstemmen en bepaalde stations zelf

opzoeken.

Om een station vast te leggen, dient

de frequentie op het display

zichtbaar te zijn.

Alle opgeslagen radiostations kunnen 

ook weer worden verwijderd.

Afstemmen op radiostations

Automatisch afstemmen

Bij gebruik van de automatische zoekfunctie
vindt de BeoSound 1 alle beschikbare
radiostations die een acceptabel signaal
produceren.

Handmatig afstemmen

Als de automatische zoekfunctie er niet in
slaagt om een bepaald radiostation te vinden,
dan kunt u proberen om handmatig op dat
station af te stemmen.

Druk op RADIO om de radio in

te schakelen

Druk op ss of tt om de

frequentie op het display

zichtbaar te maken

Druk nogmaals op ss of tt om

de automatische zoekfunctie te

starten

Tijdens het zoeken worden de

frequenties getoond op het

display

Druk op STORE als het

gewenste station is gevonden

Het eerste beschikbare

programmanummer knippert op

het display

Druk op ss of tt om desgewenst

het programmanummer te

wijzigen

Druk op STORE om het station

op te slaan onder het getoonde 

programmanummer

Druk tweemaal op ss of tt om

de automatische zoekfunctie te

hervatten en herhaal de

procedure als het door u

gewenste station is gevonden

RADIO   

ss tt

92.3

ss tt

92.8

STORE

Pr12

ss tt

STORE

ss tt

Druk op RADIO om de radio in

te schakelen

Druk op ss of tt om de

frequentie op het display

zichtbaar te maken

Druk nogmaals om de

automatische zoekfunctie te

hervatten.

Tijdens het afstemmen worden

zijn de frequenties zichtbaar op

het display

Druk tijdens de automatische

zoekfunctie op STOP om

handmatig af te stemmen

Houd ss of tt ingedrukt om de

frequentieband naar boven of

naar beneden te doorzoeken

De frequentie wordt op het

display getoond en het laatste

cijfer knippert

Druk op STORE als u het

gewenste station hebt

gevonden

Het eerste beschikbare 

programmanummer wordt

getoond

Druk op ss of tt om desgewenst

het programmanummer te

wijzigen

Druk op STORE om het radio-

station op te slaan onder het

getoonde programmanummer

RADIO   

ss tt

92.3

ss tt

92.8

STOP

ss tt

92.9

STORE

Pr 4

ss tt

STORE

Opmerking: Als u een gevonden station niet wilt

opslaan, zet u het zoeken voort door op ss of tt te

drukken.
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Radiostations verwijderen

U kunt de opgeslagen radiostations op elk
gewenst moment verwijderen.

Druk op RADIO om de radio in

te schakelen

Druk op of om het

gewenste radiostation op te

zoeken

Druk tweemaal op DELETE om

het spelende radiostation te

verwijderen. Het display begint

te knipperen en de radio

schakelt naar het volgende

programmanummer

RADIO   

RADIO   

DELETE
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Hoewel de Beosound 1 in eerste

instantie ontworpen is voor

bediening met de knoppen op het

apparaat zelf, kunt u hem ook op

afstand bedienen. De Beo4 afstands-

bediening bevat alle primaire functies

van de BeoSound 1.

Met de Beo4 kunt u de BeoSound 1

in- en uitschakelen,

radioprogramma’s of cd-tracks kiezen

en het geluid bijstellen.

Als u de BeoSound 1 samen met

andere producten van Bang &

Olufsen gebruikt, raadpleeg dan de

gebruikershandleidingen van deze

producten voor verdere informatie

over de bediening.

Beo4 afstandsbediening

Druk op RADIO om de radio in te schakelen

Druk op cd om de cd-speler in te schakelen

Druk op A TAPE om extra apparatuur te activeren

die is aangesloten op de AUX-aansluiting

Indrukken om door uw radioprogramma’s of door

de tracks van een cd te lopen

Gebruik de cijfertoetsen om het juiste nummer van

het radioprogramma of de cd-track in te voeren

Ingedrukt houden om een cd te doorzoeken

Druk op STOP om op elk gewenst moment het

afspelen te onderbreken

Druk op GO om het afspelen van een cd te

hervatten

Druk in om het volume te verhogen of te verlagen.

Druk in het midden om de luidsprekers uit te

schakelen

Druk op deze toets om de BeoSound 1 naar stand-

by te schakelen

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

RADIO

CD

A TAPE

�

�

0 – 9

ss tt

STOP

GO

∧

∨

•
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U kunt zelf bepalen of u al dan niet

het pincodesysteem wilt activeren.

Als u besluit om het systeem te

activeren, is de BeoSound 1 echter

beschermd tegen diefstal door

middel van een viercijferige pincode.

Het gebruik van een pincode houdt

in dat wanneer de BeoSound 1

langer dan 30 minuten van de

netstroom wordt afgesloten, het

systeem alleen opnieuw kan worden

geactiveerd door het intoetsen van

uw persoonlijke pincode.

Als de pincode niet wordt ingevoerd,

schakelt de BeoSound 1 na drie

minuten automatisch naar standby.

Als u een verkeerde pincode invoert,

krijgt u vijf kansen om de juiste code

in te toetsen, daarna wordt het

systeem uitgeschakeld en kan het

drie uur lang niet meer worden

ingeschakeld.

Als u uw pincode vergeten bent,

neem dan contact op met uw dealer.

Deze kan u helpen bij het verkrijgen

van een Mastercode van Bang &

Olufsen. Deze Mastercode hebt u

nodig om de BeoSound 1 opnieuw

te kunnen activeren.

Het pincodesysteem gebruiken

Een pincode invoeren

Als het pincodesysteem is geactiveerd en de
BeoSound 1 werd losgekoppeld van de
netstroom, wordt u gevraagd om de 
viercijferige pincode in te voeren als u het
systeem voor de eerste keer inschakelt.

Pincodesysteem activeren

Het pincodesysteem kan eenvoudig worden
geactiveerd en de viercijferige code kiest u
zelf.

De tekst Pin is kort zichtbaar.

Op het display verschijnen vier

vierkantjes

Druk op ss of tt om de cijfers

zichtbaar te maken

De vierkantjes veranderen in

streepjes en het eerste cijfer

wordt zichtbaar op het display

Druk op STORE om het

getoonde cijfer op te slaan en

verder te gaan met het

volgende cijfer

Het cijfer wordt vervangen door

een vierkantje en het volgende

streepje gaat knipperen

Druk op STORE als het laatste

cijfer zichtbaar is

De BeoSound 1 activeert na het

inschakelen de laatst gebruikte

geluidsbron. Als u de radio het

laatst hebt gebruikt, wordt het

programmanummer op het

display getoond

Pin

oooo

ss tt

3 _ _ _

STORE

o _ _ _

STORE

Pr 8

Druk tweemaal op deze toets

als het apparaat op stand-by

staat 

Druk op STOP om een vier-

cijferige pincode van uw keuze

in te voeren

De tekst Pin is kort zichtbaar,

waarna vier streepjes

verschijnen

Druk herhaaldelijk op ss of tt

om de cijfers zichtbaar te

maken

De cijfers worden getoond op

het display

Druk op STORE om het

getoonde cijfer te accepteren en

verder te gaan met het

volgende

Het cijfer wordt vervangen door

een vierkantje en het volgende

streepje begint te knipperen

Druk op STORE als het laatste

cijfer zichtbaar is

Op het display verschijnen

opnieuw vier streepjes en u

dient de pincode te bevestigen 

door deze nogmaals in te

voeren

ss

ss

STOP

Pin
_ _ _ _

ss tt

3 _ _ _

STORE

o _ _ _

STORE

_ _ _ _

OPMERKING: Als u de tweede keer een

verkeerde code invoert, verschijnt de tekst «Err»

op het display en dient u de code opnieuw in te

voeren en te bevestigen.

OPMERKING: Als u per ongeluk een verkeerd cijfer

intoetst, druk dan op STOP. Alle cijfers worden dan

gewist en u kunt nieuwe cijfers intoetsen.
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De pincode wijzigen

U kunt uw pincode op elk gewenst moment
veranderen. Om veiligheidsredenen kunt u
echter binnen een periode van drie uur de
pincode slechts vijf keer veranderen. Voordat
u de code wijzigt, moet u eerst uw huidige
pincode intoetsen.

Het pincodesysteem deactiveren

U kunt het pincodesysteem op elk gewenst
moment deactiveren. Het enige dat u moet
doen is uw pincode invoeren, waarna u het
systeem kunt deactiveren.

Druk tweemaal op deze toets

als het apparaat op stand-by

staat

Druk op STOP om de vier-

cijferige pincode in te toetsen

De tekst Pin is kort zichtbaar en

vervolgens verschijnen vier

vierkantjes

Druk herhaaldelijk op ss of tt

om de cijfers zichtbaar te

maken

De vierkantjes veranderen in

streepjes en het eerste cijfer

wordt getoond op het display

Druk op STORE om het

getoonde cijfer te accepteren en

verder te gaan met het

volgende

Het cijfer wordt vervangen door

een vierkantje en het volgende

streepje begint te knipperen

Druk op STORE als u het laatste

cijfer hebt ingevoerd

De tekst Pin is kort zichtbaar,

daarna keert het display 

terug naar vier streepjes en

moet u een nieuwe pincode

invoeren en bevestigen

ss

ss

STOP

Pin

oooo

ss tt

3 _ _ _

STORE

o _ _ _

STORE

Pin
_ _ _ _

Druk tweemaal op deze toets

als het apparaat op stand-by

staat

Druk op STOP om de

viercijferige pincode in te

toetsen

De tekst Pin is kort zichtbaar en

vervolgens verschijnen vier

vierkantjes

Druk herhaaldelijk op ss of tt

om de cijfers zichtbaar te

maken

De vierkantjes veranderen in

streepjes en het eerste cijfer

wordt zichtbaar op het display

Druk op STORE om het

getoonde cijfer te accepteren en

verder te gaan met het

volgende

Het cijfer wordt vervangen door

een vierkantje en het volgende

streepje begint te knipperen

Druk op STORE als het laatste

cijfer is ingevoerd

De tekst Pin is kort zichtbaar,

waarna opnieuw vier streepjes

op het display worden getoond

Druk op DELETE om het

pincodesysteem te deactiveren.

Op het display verschijnt de

tekst DEL

Druk op STORE om het

pincodesysteem te deactiveren

ss

ss

STOP

Pin

oooo

ss tt

3 _ _ _

STORE

o _ _ _

STORE

Pin
_ _ _ _

DELETE

dEL

STORE

Als u uw pincode vergeten bent

Als u uw pincode vergeten bent, dient u
contact op te nemen met uw dealer, die
vervolgens bij Bang & Olufsen een vijfcijferige 
Mastercode kan aanvragen. Nadat u deze
code hebt ingetoetst, is de BeoSound 1 weer
operationeel en is het pincodesysteem
gedeactiveerd.

De tekst PIN is kort zichtbaar

Het display verandert in vier

vierkantjes

Houd deze toets drie seconden

ingedrukt om de Mastercode te

kunnen invoeren

De vierkantjes veranderen in

streepjes en het eerste cijfer

wordt zichtbaar op het display

Vervolgens verschijnen twee

rijen streepjes op het display

Druk herhaaldelijk op ss of tt

om cijfers zichtbaar te maken

Het eerste cijfer verschijnt op

het display

Druk op STORE om het

getoonde cijfer te accepteren en

verder te gaan met het

volgende

Het cijfer wordt vervangen door

een vierkantje en het volgende

streepje begint te knipperen

Zodra het vierde cijfer wordt

getoond, drukt u op STORE om

het te accepteren 

Het display verandert en nu

kunt u het vijfde cijfer invoeren

Voer het vijfde cijfer in en druk

weer op STORE

Nu verschijnt de tekst DEL op

het display om aan te geven dat

het pincodesysteem is

gedeactiveerd

Pin

oooo

ss

9 _ _ _

= = = =

ss tt

3 = = =

STORE

o = = =

STORE

=

STORE

dEL
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Ter informatie…

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van
de producten van Bang & Olufsen wordt veel
aandacht besteed aan de wensen van de
gebruiker. Wij streven ernaar om de
bediening van onze producten zo eenvoudig
en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt
nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen
zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles
wat u van belang acht – positief of negatief –
kan ons helpen in ons streven om onze
producten verder te vervolmaken.

Vriendelijk dank voor uw medewerking!

Schrijf naar: Bang & Olufsen a/s

Customer Service 

Dept. 7210

Peter Bangsvej 15

DK–7600 Struer

of fax: Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 (fax)

of e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op…

www.bang-olufsen.com



Dit product voldoet aan de voorwaarden zoals

vermeld in de EEU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

Het zwart-gele label op de cd-speler dient als

waarschuwing dat het apparaat een lasersysteem

bevat en dat het is geclassificeerd als een klasse 1

laserproduct. Mocht zich een probleem voordoen

met de cd-speler, neem dan contact op met een

Bang & Olufsen dealer. Het apparaat mag alleen

worden geopend door deskundig servicepersoneel.

LET OP: Het gebruik van bedieningen, instellingen

of procedures anders dan die welke in deze

handleiding worden gespecificeerd, kan resulteren

in blootstelling aan gevaarlijke straling.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet

aan de normen voor een klasse B digitaal 

apparaat, conform deel 15 van de FCC-

regelgeving. Deze normen zijn bedoeld om een

redelijke mate van bescherming te bieden tegen

schadelijke interferentie van 

installaties in de woning.

Deze apparatuur genereert en gebruikt

hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit

en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt

volgens de instructies, schadelijke interferentie

veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter

niet worden gegarandeerd dat in een bepaalde

installatie geen interferentie zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie

veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat

kan worden vastgesteld door de apparatuur in en

uit te schakelen, wordt aanbevolen om te

proberen de storing door een of meer van de

volgende maatregelen op te heffen:

– Verander de richting of plaats van de 

ontvangstantenne

– Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de

ontvanger

– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in

een ander 

circuit dan die waarop de ontvanger is

aangesloten

– Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/TV-

technicus voor hulp

CLASS 1 
LASER PRODUCT




