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De BeoSound 9000 is het ultieme
muziekcentrum: een indrukwekkende
CD-speler met een ingebouwde radio.
Niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een staaltje vakmanschap en een decoratief meubelstuk.
U kunt het systeem opstellen, overal
waar U maar muziek wilt horen –
traditioneel opgesteld, op tafel of
hangend aan de wand, dan wel op
een eigentijdse manier op de speciaal
ontwikkelde verticale voet. Mogelijkheden volop: de keus is aan U.
De BeoSound 9000 vormt een nieuwe
en visuele manier van muziek beleven. Raadpleeg de beknopte gids op
pagina 8 - 9 om de betekenis te
ervaren van ‘wat U ziet is wat U
hoort…’

Handleiding
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In deze handleiding wordt beschreven hoe de
BeoSound 9000 wordt bediend. Alle in deze
handleiding beschreven functies worden geactiveerd via een aantal toetsen die links of rechts op
de pagina zijn aangegeven en die refereren aan
de toetsen op het bedieningspaneel van de
BeoSound 9000.
Voor de meeste functies worden ook stap-voorstap aanwijzingen voor de Beo4 afstandsbediening gegeven. Deze toetsen voeren U stapvoor-stap door de bediening.
De BeoSound 9000 kan worden gebruikt met
verscheidene typen actieve luidsprekers van Bang
& Olufsen, of dienen als muziekcentrum in een
Bang & Olufsen AV-systeem. In deze gids worden
beide situaties behandeld.
Opmerking:
Een volledige beschrijving van opstelling en
onderhoud vindt U in de Opstel-aanwijzingen die
eveneens bij de BeoSound 9000 werd gevoegd.
Bewaar de Opstel-aanwijzingen goed: U heeft
deze nodig voor onderhoud en in het geval U
verhuist of het systeem eens anders wilt opstellen.
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H O O R T …

Uw BeoSound 9000 is veelzijdig,
aantrekkelijk en handig…
De BeoSound 9000 kan vergeleken
worden met een kunstobject en is een
verfraaiing van elke woonkamer. – Het
uitgangspunt is ‘Wat U ziet is wat U
hoort…’ – Het reflecteert Uw muzikale
en artistieke smaak.
De BeoSound 9000 heeft een sterke
visuele uitstraling en is het resultaat
van een geheel nieuwe benadering.

Daarbij biedt de BeoSound 9000 een
perfecte geluidsweergave en worden
CD’s en nummers ongehoord snel
gewisseld. U gaat met 6 CD’s om alsof
zij één geheel vormen – één stuk
muziek.
Uw BeoSound 9000 kan zowel via de
Beo4 afstandsbediening als direct op
het bedieningspaneel van de BeoSound
9000 worden bestuurd.
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U I T G A N G S P U N T E N

B E D I E N I N G

•

A. AUX

CLEAR

RADIO

CLEAR

P. NO.
EDITING
SELECT

NAMING

NAMING

OK
TUNE
CD

PAUSE
EDIT

De toets LOAD is in de onderrand van de
BeoSound 9000 gemonteerd.
Directe CD-keuze
Bij alle 6 Compact Disc vakken is een keuzetoets
aangebracht, eveneens in de onderrand van de
BeoSound 9000. Druk op deze toets om de CD in
het bijbehorende vak af te spelen.

CLEAR
CLOCK
VOL

VOL

MUTE

OK
TIMER

CHECK

RESET

Compact Disc speler
De BeoSound 9000 bevat 6 Compact Disc vakken
en een ‘wagen’ die tussen de vakken beweegt en
weergave mogelijk maakt. U kunt de wagen
verplaatsen door op de directe CD-toets naast het
vak te drukken.

BALANCE

LOUDNESS

OK
BASS

Radio
De radio van de BeoSound 9000 is alleen zichtbaar
wanneer de radio in gebruik is. De display licht
dan op met informatie omtrent de radiozender.

D E

OK
RANDOM
ON/OFF

Raadpleeg de Opstel-aanwijzingen voor het
uitnemen en weer aanbrengen van het
bedieningspaneel.

V A N

▲ Laadtoets

AM/FM

Bedieningspaneel
In elke opstelling, op tafel, verticaal of
horizontaal aan de wand of op de speciale
BeoSound 9000 voet, kunt U de positie van het
bedieningspaneel aanpassen, zodat U de
BeoSound 9000 gemakkelijk kunt bedienen.

TREBLE
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Wanneer U de BeoSound 9000 op standby
schakelt gaat de wagen altijd naar de eerste
positie naast het bedieningspaneel op Compact
Disc vak nummer 1.
Wanneer U de BeoSound 9000 verticaal opstelt
gaat de wagen naar de hoogste positie van de
BeoSound 9000. Plaatst U de BeoSound 9000
horizontaal, dan gaat de wagen naar de positie
naast het bedieningspaneel.

Netschakelaar

• Standby toets
De STANDBY toets is aangebracht in de
onderrand van de BeoSound 9000.

Hoofdtelefoon uitgang

B E D I E N I N G

V I A

H E T

Primaire en secundaire CDfuncties
Deze toetsen activeren de
volgende CD-functies:
CD: start van de CD’s.
PAUSE: pauzeert de weergave.
SELECT en EDITING:
Programmeren van discs en
nummers.
RANDOM en EDIT: activeert
willekeurige en samengestelde
weergave van CD’s.
NAMING: Benoemt CD’s en
samenstellingen.
CLEAR: Wist programma’s.

Algemene functies direct op de BeoSound
9000
De toetsen OK en ▲ en ▼ vindt U in alle groepen
toetsen zoals die hieronder zijn afgebeeld. Deze
worden in combinatie met de primaire en secundaire functies voor radio, CD, timer en sound
gebruikt.
OK: Accepteert de commando’s en slaat deze op.
STEP TOETSEN ▲ en ▼: Wijzigt programma’s en
wijzigt of identificeert instellingen voor radioafstemming, programmanummers, CD, timer en
geluidsinstellingen.

TREBLE

BASS

RESET

TIMER

MUTE

CHECK

OK

ON/OFF

RANDOM

VOL

LOUDNESS

VOL

Geluidscorrectie functies
Deze toetsen activeren de
geluidscorrectie functies:
VOL ∧ en VOL ∨: verhoogt, resp.
verlaagt de geluidssterkte.
MUTE: Schakelt de luidsprekers
uit en weer in.
TREBLE, BASS, BALANCE en
LOUDNESS: Corrigeert het geluid
van de luidsprekers.
RESET: Zet de correcties terug in
de uitgangspositie.

CLOCK

Primaire en secundaire
radiofuncties
Deze toetsen activeren de
volgende radiofuncties:
RADIO: start radio weergave.
TUNE, AM/FM en P. NO.
Zenders afstemmen en een
nummer geven.
NAMING: Benoemen van
zenders.
CLEAR: Wissen van zenders.

CD

TUNE

PAUSE

AM/FM

SELECT

EDITING

P. NO.

NAMING

CLEAR

NAMING

EDIT
OK

BALANCE

OK

CLEAR

Timerfuncties
Deze toetsen activeren de
volgende timerfuncties:
TIMER: Stelt de timer in voor
de start- en stoptijden van de
BeoSound 9000.
ON/OFF: Kiest waar een timerinstelling hoorbaar moet zijn.
CHECK: Controleren van timerinstellingen.
CLEAR: Wissen van een timerinstelling.
CLOCK: Gelijkzetten en
oproepen van de ingebouwde
klok.
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B E D I E N I N G S P A N E E L

Standby
Deze toets schakelt
de BeoSound 9000
op standby.

A.AUX functie
Met deze toets
activeert U extra
audio apparatuur.

RADIO

A. AUX

CLEAR

•

OK

Status display
De display geeft aan wat de BeoSound
9000 doet en gaat doen. B.v. het
afspelen van een CD-programma dat
GLENN MILLER heet (zie bovenstaande
display).
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B E K N O P T E

A A N W I J Z I N G E N …

Direct CD selection buttons

Load button

Laden en afspelen van CD’s
▲

Indrukken om de glazen deur te
openen

▲

Nogmaals indrukken om de deur te
sluiten

CD

Indrukken om de CD te starten

▲

Indrukken om door de nummers van
de CD te schakelen

of

Druk op LOAD om de glazen deur te
openen, zodat U één of meer CD’s kunt
inleggen.
Wanneer de wagen op het CD-vak
staat waar U een (andere) CD in wilt
leggen, druk dan op een directe
selectietoets van één van de andere
vakken om de wagen naar dat vak te
laten gaan.

▼

PAUSE

CD

Indrukken om de weergave tijdelijk
te onderbreken
Indrukken om de weergave te
vervolgen

Druk op de toetsen zoals hiernaast
aangegeven om de weergave te
starten en schakel eventueel door de
nummers van de CD waar de wagen op
staat.

Wanneer U door de nummers van een
andere CD wilt schakelen kunt U tot
het einde van de lopende CD gaan en
dan doorgaan met op ▲ te drukken,
waarop de wagen naar het volgende
CD-vak zal gaan, òf U drukt op de
directe selectietoets bij de CD die U
wilt horen.
Zie pagina 12 voor nadere informatie
over het laden van CD’s en pagina 2023 voor nadere informatie omtrent CDweergave…

… D A G E L I J K S

TREBLE

BASS

RESET

TIMER

MUTE

CHECK

OK

ON/OFF

RANDOM

CD

TUNE

PAUSE

AM/FM

SELECT

EDITING

P. NO.

NAMING

CLEAR

NAMING

EDIT
OK

BALANCE

VOL

LOUDNESS

VOL

CLOCK
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G E B R U I K

OK

CLEAR

RADIO

A. AUX

CLEAR

•

OK

Het bedieningspaneel van de BeoSound
9000…
De toetsen voor dagelijks gebruik zijn op het
paneel gemarkeerd.

Inschakelen en radioweergave
Om in te schakelen op radio drukt U
simpelweg op één van de toetsen die
rechts zijn aangegeven.
U kunt door de radiozenders
schakelen, terwijl U in de display kunt
zien welke zenders dat zijn.

In de display ziet U de indicatie RADIO,
gevolgd door een programmanummer
of een programmanaam, wanneer U
de bewuste zender heeft benoemd.

Indrukken om de radio in te
schakelen
Indrukken om door de radiozenders
te schakelen

RADIO

▲

of
▼

Zie pagina 16 -17 voor nadere
informatie.

Volumeregeling en uitschakelen
De geluidssterkte kan op elk moment
worden verhoogd of verlaagd door op
de toetsen VOL ∧ of VOL ∨ te
drukken.

Om de BeoSound 9000 uit te schakelen
drukt U op de rode standby toets op
het bedieningspaneel.

Indrukken om de geluidssterkte te
verhogen

VOL

∧

Indrukken om de geluidssterkte te
verlagen

VOL

∨

Indrukken om naar standby te
schakelen

•
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B E O 4

A F S T A N D S B E D I E N I N G

Gebruik Beo4
De BeoSound 9000 CD-speler wordt op
afstand bestuurd met de Beo4
afstandsbediening. De stap-voor-stap
procedures van de Beo4 worden in
deze handleiding in kaders aangegeven.
De Beo4 afstandsbediening bestuurt
alle primaire functies van de BeoSound
9000 zoals inschakelen van de radio of
de CD-speler, wisselen van radioprogramma, CD-nummers of CD’s. Ook
kunt U CD-programma’s en geluidsfuncties kiezen, het geluid corrigeren
en op standby schakelen.

Om bepaalde functies via de Beo4 te
kunnen bedienen dienen punten aan
het functie-overzicht van de Beo4 te
worden toegevoegd. In deze handleiding zult U, telkens wanneer dit
nodig is, een verwijzing vinden naar de
handleiding van de Beo4 en de
paragraaf Aanpassen van Uw Beo4
voor nadere informatie.

Belangrijk om te weten…
In de stap-voor-stap procedures worden de
toetsen van de Beo4 en de aanwijzingen in de
display als volgt aangeduid:
CD

Met de Beo4 afstandsbediening kunt U
specifieke nummers op CD’s kiezen,
selecties van bepaalde discs samenstellen, voor- en achteruit zoeken op
CD’s, overgaan op willekeurig, of
geprogrammeerd afspelen, of
omschakelen naar extra apparatuur.

Rechthoekige toetsen voor b.v.
bronnen, nummers en
volumeregeling
Toetsen aangebracht in de grote
stervormige groep om hoger/lager
te gaan, en voor heen- en
terugspoelen

GO

Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de
Beo4 voor nadere informatie omtrent de uitgangspunten van de Beo4.

Een kleine, ronde GO toets in het
midden van de grote stervormige
groep, waarmee U opslaat,
accepteert en procedures uitvoert

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE
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8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

Gekleurde toetsen in de
stervormige groep voor speciale
functies
LIST

RANDOM

GO

Een dubbele aanduiding geeft aan
‘herhaaldelijk indrukken’
Aanwijzingen in de Beo4 display
LIST

STOP

De Beo4 afstandsbediening wordt niet standaard
bij de BeoSound 9000 geleverd. Deze is als extra
leverbaar via Uw Bang & Olufsen handelaar.

EXIT

B E D I E N I N G

V A N

D E

C O M P A C T

D I S C

S P E L E R

12 Inleggen van CD’s
13 Positie van CD’s
14 CD weergave
16 Displays omschakelen
17 Kiezen van de volgorde
18 Afspelen van CD’s en nummers in
willekeurige volgorde
19 Programmeren van een aantal
nummers op één CD
20 Samengesteld afspelen
21 Benoemen van CD’s
22 CD’s archiveren
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B E D I E N I N G

C O M P A C T

D I S C

S P E L E R

Inleggen van CD’s
Door op LOAD te drukken opent U de
glazen deur. U kunt dan de CD’s uit de
vakken verwijderen en andere CD’s
inleggen. Leg CD’s altijd in met het
etiket naar U toe en druk de CD op zijn
plaats!

BEO4
CD

Indrukken om een CD af te spelen

tt

Druk op tt om de wagen naar
boven of naar rechts te verplaatsen

ss

Druk op ss om de wagen naar
beneden of naar links te
verplaatsen

of

Druk op LOAD om de glazen deur te
sluiten. Ook kunt U op CD drukken om
de deur te sluiten en de CD op de
positie van de wagen zal direct worden
gestart.
Leg de CD in met het etiket naar U toe. Houd CD’s
vast bij de rand en leg de bovenzijde het eerste in.
Bij het uitnemen houdt U de CD wederom bij de
rand en U drukt de CD iets naar voren om deze uit
te nemen.

▲

Indrukken om de glazen deur te
openen

▲

Indrukken om de glazen deur te
sluiten

CD

Indrukken om de deur te sluiten en
de CD te starten

of

In welke positie de wagen zal staan
hangt af van de opstelling die U voor
de BeoSound 9000 heeft gekozen. Zie
de Opstel-aanwijzingen voor nadere
informatie omtrent positie.
Wanneer de glazen deur geopend is en
de wagen bevindt zich op de positie
van de CD die U wilt verwijderen, dan
verplaatst U simpel de wagen naar een
andere positie door de directe selectietoets van een andere positie in te
drukken.

Ook kunt U het nummer van het gewenste vak
intoetsen waar U de wagen naar toe wilt
sturen.

Belangrijk om te weten…
• De wagen registreert of het CD-vak dat U
aanwijst leeg is of niet, en zolang U de glazen
deur niet opent zal de status van alle vakken
worden onthouden.
• Laat U de glazen deur open staan, dan zal deze
na 5 minuten automatisch worden gesloten.
• Laat u de BeoSound 9000 in pauze of stop
langer dan 30 minuten staan, dan schakelt deze
automatisch op standby over.
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Positie van de CD’s
Met het positioneren van Uw eigen
CD’s creëert U een individueel geheel
van CD’s in Uw BeoSound 9000. Door
CD’s te laden in de BeoSound 9000
schildert U als het ware een grafisch
concept en de tekst op de CD’s vormen
samen een typisch geheel.
Wanneer U een CD heeft geladen en
op zijn plaats heeft gedrukt in een CDvak, draait U de CD met de hand in de
juiste positie. Dan verplaatst U de
wagen naar deze positie en U activeert
de positie-functie voor CD’s om de
gekozen positie op te slaan. Zie de
procedure rechts op deze pagina.

Wanneer U voor elke CD een positie
opslaat, zal de BeoSound 9000 al die
posities onthouden. Ongeacht hoe
vaak U de individuele CD’s uitneemt en
weer laadt, telkens wanneer zij
stoppen zullen zij in de gekozen positie
terugkeren.*
Wanneer U de positie van Uw CD’s wilt
veranderen of wissen terwijl U nog in
de positie-functie bent, drukt U op
CLEAR in plaats van op OK om de reeds
gekozen positie te laten vervallen.
*Opmerking: Sommige CD’s bevatten niet de
informatie die de BeoSound 9000 nodig heeft om
de positie van de CD op te kunnen slaan. In dat
geval zult U merken dat de positie van die CD niet
door de BeoSound 9000 wordt onthouden.
Uiteraard wordt zo’n CD wel normaal afgespeeld.

Laden en instellen van een CD…
Druk op de directe CD selectietoets
naast het vak om de wagen naar de
CD te laten gaan…
dan
Indrukken om de positie-functie
voor CD’s te activeren

SELECT

dan
SELECT

dan
Indrukken om de positie voor deze
CD op te slaan

OK

Herhaal dit voor alle CD’s die U
heeft geladen…

Wanneer U de posities voor CD’s wilt
wissen, verplaats de wagen dan naar
de CD waar het om gaat…
Indrukken om de positie-functie te
activeren en de positie te wissen

SELECT

dan
SELECT

dan
Indrukken om de positie te wissen

CLEAR
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> Bediening Compact Disc speler

CD weergave
CD

Indrukken om een CD af te spelen

▲

Indrukken om naar het volgende
nummer te gaan

▼

Indrukken om naar het begin van
het lopende nummer te gaan;
tweemaal indrukken om naar het
begin van het voorafgaande
nummer te gaan

of

PAUSE

CD

Indrukken om de weergave te
onderbreken
Indrukken om de weergave te
vervolgen

VOL

∧

Indrukken om het volume te
verhogen

VOL

∨

Indrukken om het volume te
verlagen

of

MUTE

Indrukken om de luidsprekers uit te
schakelen
Nogmaals indrukken om het geluid
weer in te schakelen

•

Indrukken om naar standby te gaan

Wanneer U de toets CD op het bedieningspaneel indrukt, start de CD
waarop de wagen staat. U kunt ook
starten door op de toets OK in de CDgroep te drukken.

Wanneer de eerste CD afgelopen is
wordt de wagen automatisch
verplaatst naar de volgende CD die U
heeft geladen en begint het afspelen
van die CD.

Wanneer U een bepaalde CD wilt
afspelen, druk dan eenvoudig op de
directe CD-selectietoets, naast het CDvak. De wagen beweegt dan naar het
gekozen vak en start het afspelen.

Na 12 uur ononderbroken afspelen
stopt de BeoSound 9000. Bij het
omschakelen naar een andere bron
schakelt de CD-speler automatisch uit.

Terwijl een CD wordt afgespeeld kunt
U door de nummers schakelen met de
steptoetsen ▲ of ▼. Heeft U door alle
nummers van een CD geschakeld, dan
start door nogmaals op ▲ te drukken
het eerste nummer van de volgende
CD en kunt U verder gaan door de
nummers van die CD te schakelen.

Belangrijk om te weten…
Tijdens het gebruik van de BeoSound 9000 CDspeler brandt een klein rood lichtje naast alle CDvakken waarin U een CD heeft geladen.
Wanneer U een selectie van CD’s heeft gekozen
zullen alleen de rode indicaties naast de gekozen
CD’s oplichten, ook wanneer U er zes heeft
geladen.
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BEO4
CD

Indrukken om vooruit te zoeken
op een CD

Indrukken om de weergave van een
CD te starten
of

of

tt

of

1

tot

Indrukken om een disc direct te
kiezen

6

LIST

Indrukken om TRACK* op te roepen
en een bepaald nummer te kiezen

dan
1

tot

STOP

Indrukken om de weergave te
onderbreken

•

Indrukken om naar standby te
gaan

Indrukken om naar de volgende of
vorige disc te gaan

ss

Indrukken om een nummer te
kiezen

9

of
of

Indrukken om achteruit te zoeken
op een CD

Indrukken om naar een ander
nummer op de CD te gaan

Indrukken om een nummer direct te
kiezen

* Opmerking: Om TRACK op de Beo4 op te
roepen dient deze functie aan het overzicht te
zijn toegevoegd; raadpleeg daarvoor de
handleiding van de Beo4, de paragraaf
Aanpassen van Uw Beo4.

16

> Bediening Compact Disc speler

Omschakelen display
CD

Indrukken om een CD af te spelen

OK

Herhaaldelijk indrukken om de CDindicatie in de display te wijzigen

De display geeft drie verschillende
soorten informatie omtrent de CD die
wordt afgespeeld:

Naam van de CD

• Naam*
• CD-nummer en het spelende nummer
• CD-nummer en de verstreken tijd

CD-nummer en het spelende nummer

Om van de ene informatie op de
andere om te schakelen drukt U
herhaaldelijk op OK tijdens het
afspelen van de CD.

CD-nummer en de verstreken tijd van het lopende
nummer in minuten en seconden

De gekozen informatie voor de CDspeler blijft in de display staan en
verdwijnt alleen tijdelijk wanneer U
andere functies gebruikt op het
bedieningspaneel van de BeoSound
9000. De informatie die relevant is voor
die functie verschijnt dan gedurende
korte tijd in de display.
* Opmerking: U dient een CD een naam te geven
anders kan deze niet in de display verschijnen; zie
pagina 21 voor nadere informatie omtrent
benoemen.
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Kiezen van de volgorde
U kunt de BeoSound 9000 Uw favoriete
CD’s in een bepaalde volgorde laten
afspelen. Telkens wanneer U een CD in
de selectie opneemt, zal naast het CDvak een rode indicatie oplichten.
De CD’s die U heeft gekozen zullen in
numerieke volgorde worden afgespeeld. De selectie wordt gedurende 12
uur afgespeeld tenzij U voor die tijd de
BeoSound 9000 in standby zet.
Ook kunt U de gekozen selectie
passeren en naar een CD luisteren die
daarin niet is opgenomen. Druk
daarvoor op de directe CD-selectietoets
naast de CD die U wilt horen en de
weergave start direct.
BEO4
LIST

Druk op LIST om SELECT* op te
roepen

dan
1

tot

Toets de discnummers in die U wilt
selecteren

6

LIST

Druk op LIST om SELECT op te
roepen om de selectie te wissen en
alle 6 CD’s af te spelen

dan
0

Druk op 0 (nul) om de selectie te
wissen

* Opmerking: Om SELECT in de display van de
Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie
aan het overzicht van de Beo4 te zijn toegevoegd. Raadpleeg daarvoor de handleiding
van de Beo4, de paragraaf Aanpassen van
Uw Beo4.

U kunt ook een CD weglaten die al in
de selectie was opgenomen, maar
alleen wanneer U nog in de SELECT
functie bent.* U drukt dan nogmaals
op de directe CD-selectietoets naast de
CD die al gekozen is.
* Opmerking: De SELECT functie blijft na het
indrukken van SELECT 25 seconden actief. Drukt U
op een directe CD-selectietoets nadat de SELECT
functie is vervallen, dan kiest U voor directe
weergave van die CD en wordt de selectie
gepasseerd. Nadat die CD is afgespeeld gaat de
BeoSound 9000 verder met de eerder gekozen
selectie.

Indrukken om het afspelen van een
CD te starten
Druk op SELECT en SELECT DISC
verschijnt in de display

CD

SELECT

Druk op de directe CDselectietoetsen van de CD’s die U in
de selectie wilt opnemen…

Druk op SELECT om een selectie te
wissen en alle zes CD’s af te spelen

SELECT

Indrukken om de selectie te wissen

CLEAR

dan
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Afspelen in willekeurige volgorde
CD

Indrukken om het afspelen van een
CD te starten

dan
RANDOM

RANDOM

Indrukken om RANDOM ON op te
roepen en willekeurig afspelen te
activeren

Tweemaal indrukken om RANDOM
OFF op te roepen en het willekeurig
afspelen op te heffen

Deze functie ‘RANDOM’ speelt CD’s en
nummers in willekeurige volgorde af.
Ook geselecteerde CD’s en nummers
kunnen in willekeurige volgorde
worden afgespeeld.
Wanneer U doorgaat met dezelfde
CD’s afspelen in willekeurige volgorde
zult U merken dat elke keer een
andere volgorde wordt gekozen.
Ook kunt U kiezen voor een
combinatie van RANDOM en EDIT, en
Uw favoriete functies in willekeurige
volgorde afspelen. U dient deze
functies na elkaar te activeren. Ook
kunt U de beide functies via SELECT
combineren en zo alleen de favoriete
nummers van bijvoorbeeld twee CD’s in
willekeurige volgorde afspelen.

Raadpleeg de paragrafen Programmeren van een aantal nummers op
één CD en Samengesteld afspelen
op pagina 19-20 voor wat betreft
details van de EDIT functie. Wat betreft
kiezen van CD’s, raadpleegt U de
paragraaf Kiezen van de volgorde
op pagina 17.
Opmerking: Wanneer U tijdens weergave het
willekeurig afspelen opheft, worden alle
nummers na het lopende nummer in numerieke
volgorde afgespeeld, óók wanneer sommige
tijdens het willekeurig afspelen al waren
gespeeld. Deze functie blijft actief (ON) tot u deze
opheft – óók in standby.

BEO4
LIST

dan

Indrukken om RANDOM op te
roepen

GO

Indrukken om willekeurig afspelen
direct te starten
LIST

Druk op LIST tot RANDOM in de
display verschijnt

dan
Druk op ▼ om willekeurig
afspelen te laten vervallen
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Programmeren van een aantal nummers op één CD
U kunt de BeoSound 9000 programmeren een aantal nummers van een CD
automatisch af te spelen.
Eerst scant U de CD waaruit U wilt
samenstellen. De eerste 15 seconden
van elk nummer op de CD worden dan
afgespeeld. In de display kunt U het
lopende nummer aflezen.
Tijdens die 15 seconden weergave kunt
U nummers aan de selectie toevoegen
door op ▲ te drukken, of weglaten
door op ▼ te drukken. Zodra U op ▲ of
▼ drukt, start de weergave van het
volgende nummer op de CD.*
Herhaal deze procedure tot U alle
gewenste nummers heeft gekozen en
de selectie compleet is. U heeft nu een
selectie van de nummers op één CD
gemaakt…
* Opmerking: Kiest U niet of U een nummer wel
of niet wilt toevoegen binnen de 15 seconde
weergave, dan wordt het nummer automatisch
aan de selectie toegevoegd. Wilt U EDITING
verlaten voordat U de nummers op de CD heeft
gescand, toegevoegd of weggelaten, zullen de
overgebleven nummers worden weggelaten uit
de selectie.

De BeoSound 9000 onthoudt de specifieke selecties die U heeft gemaakt,
maar wanneer U de volgende keer dat
U deze CD’s speelt de selectie weer wilt
horen, dan dient U bij het afspelen de
EDIT functie te kiezen, zodat deze
nummerselecties worden afgespeeld.
Kiest U niet de EDIT functie, dan wordt
de CD in zijn geheel afgespeeld.
Raadpleeg de paragraaf Afspelen
CD-selecties op de volgende pagina.
Wanneer U een fout maakt of van
gedachten verandert tijdens het kiezen
van een selectie, drukt U simpelweg
nogmaals op EDITING en U begint
opnieuw.

Belangrijk om te weten…
Heeft U alles bij elkaar zo’n 200 CD’s en een groot
aantal nummerselecties voor individuele CD’s
benoemd, dan geeft de display CD LIST FULL aan –
CD-archief vol – en dient U selecties te verwijderen alvorens weer nieuwe kunnen worden
toegevoegd. Zie pagina 22.

Indrukken om het afspelen van een
CD te starten

Indrukken om de CD te scannen
EDITING? verschijnt in de display

CD

EDITING

dan
Indrukken om het scannen te starten

OK

Indrukken om nummers aan de
selectie toe te voegen
Indrukken om nummers uit de
selectie weg te laten

▲

of
▼

EDITING OK verschijnt in de display
wanneer U het laatste nummer
heeft toegevoegd of weggelaten…
dan
Indrukken om de nummerselectie te
accepteren

OK

Om een selectie te verwijderen…
Kies de CD waarvan U de selectie
wilt verwijderen
dan
Indrukken om het programmeren te
activeren
dan
Indrukken om de selectie geheel te
wissen

EDITING

CLEAR
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Afspelen CD-selecties
CD

Indrukken om het afspelen van een
CD te starten

EDIT

Indrukken om EDIT ON op te roepen
en de selectie af te spelen

EDIT

Tweemaal indrukken om een CD in
zijn geheel af te spelen en EDIT op
te heffen – EDIT OFF verschijnt in de
display

dan

De EDIT functie biedt de mogelijkheid
de nummerselecties die U voor individuele CD’s heeft samengesteld – de
CD-selectie – af te spelen. De BeoSound
9000 onthoudt deze selecties zodat U
deze steeds opnieuw kunt beluisteren.
Druk simpelweg op EDIT na het inleggen van de CD’s waarvoor U selecties
heeft gemaakt waarop de geselecteerde nummers van deze CD’s worden
afgespeeld.

Raadpleeg de paragraaf Afspelen van
CD’s en nummers in willekeurige
volgorde voor nadere instructie over
het combineren van EDIT en RANDOM
op pagina 18.
Belangrijk om te weten…
Wanneer U de EDIT functie opheft terwijl een
selectie van een CD wordt afgespeeld, worden
alle verdere nummers afgespeeld. De EDIT functie
blijft actief (ON) tot u deze opheft – óók in
standby.

U kunt ook het afspelen van een
selectie combineren met de RANDOM
functie en de geselecteerde nummers
in willekeurige volgorde afspelen.

BEO4
LIST

Indrukken om EDIT* op te roepen

dan
GO

Indrukken om het afspelen van
een selectie te starten

LIST

Druk op LIST tot EDIT in de display
verschijnt

dan
Druk op ▼ om geprogrammeerd
afspelen te laten vervallen
* Opmerking: Om EDIT in de Beo4 te kunnen
oproepen dient deze functie aan het overzicht
van de Beo4 te worden toegevoegd. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4,
de paragraaf Aanpassen van Uw Beo4.

21

Benoemen van CD’s
U kunt de CD’s in Uw collectie en de
selecties die U op afzonderlijke CD’s
heeft geprogrammeerd een korte
zelfgekozen naam geven.

Indrukken om de CD af te spelen
of

CD

dan
Indrukken om de benoem-functie te
activeren

NAMING

dan

U kunt individuele CD’s benoemen bij
het begin van het afspelen. Heeft U al
een naam ingetoetst, dan verschijnt
deze in de display van de BeoSound
9000.
U ‘schrijft’ de naam voor Uw CD of
CD-selectie door op de toetsen ▲ of ▼
en op OK te drukken. Op die manier
toetst U de naam in waarna de naam
wordt opgeslagen.
Opmerking: Heeft U tijdens het intoetsen van een
naam voor een CD of een selectie een fout
gemaakt of bent U van gedachten veranderd,
druk dan nogmaals op NAMING en begin
opnieuw, of druk op CLEAR om te wissen wat U al
heeft ingetoetst.

De naam, inclusief cijfers, kan maximaal uit 12
karakters bestaan. Heeft U een CD niet benoemd,
dan verschijnt in plaats daarvan het nummer, de
duur van het nummer of de verstreken tijd. In de
BeoSound 9000 kunnen maximaal 200 namen van
CD’s en/of selecties worden opgeslagen.

Indrukken om de letters en cijfers
één voor één op te roepen

▲

of
▼

dan
Indrukken om naar het volgende
karakter te gaan

OK

Indrukken om de naam op te slaan

OK

Indrukken terwijl U CD’s of selecties
benoemt om de naam automatisch
op te slaan en de benoem-functie te
verlaten

CD

dan

Om een naam te wissen, gaat U als volgt te werk…
Indrukken om de benoem-functie te
activeren

NAMING

dan
Indrukken om de naam te wissen
Dan,
Indrukken om naar de normale CDbediening terug te keren

CLEAR

CD
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CD-archief
CD

NAMING

dan
NAMING

▲

of
▼

CLEAR

CD

Indrukken om de CD te starten

Indrukken om de naamlijst te
openen, CD LIST verschijnt kort,
waarop de naam van de lopende CD
verschijnt
Indrukken om de namen één voor
één op te roepen, of naar namen
elders in het overzicht te gaan

Indrukken om een naam te wissen
terwijl deze in de display staat

Indrukken om naar de normale
bediening terug te keren

Alle CD’s of geprogrammeerde
selecties die U heeft benoemd kunnen
één voor één opgeroepen worden,
zonder dat U daarvoor deze CD’s hoeft
te laden.
Dit overzicht is nuttig wanneer U snel
wilt zien welke CD’s in het archief zijn
opgenomen.
Wanneer een CD niet in het archief is
opgenomen, maar er is wel een selectie
op geprogrammeerd, dan staat deze in
het archief als b.v. DISC 3, om aan te
geven onder welk nummer deze in het
archief voorkomt. Maar een CD kan
natuurlijk èn als nummer èn als geprogrammeerde selectie in het archief
staan; in dat geval verschijnt alleen de
naam.
U kunt een naam uit het archief verwijderen terwijl U door de lijst loopt.
Wilt U een CD-vermelding wissen, dan
wist U de naam die U deze CD heeft
gegeven èn de selectie die er op is
gemaakt èn de positie die U deze CD
heeft gegeven.

Wanneer U een naam of een selectie probeert op
te slaan voor meer dan 200 CD’s geeft de display
aan CD LIST FULL – archief vol – en dient U
posities vrij te maken alvorens nieuwe kunnen
worden toegevoegd.

Opmerking: Wanneer de wagen zich bevindt op
een CD die is benoemd of waarvan een selectie is
opgeslagen, dan verschijnt de naam of het
nummer van deze CD in de display zodra U het
archief activeert. Is de CD onder de wagen
onbekend, dan verschijnt het archief en kunt U
met de toetsen ▲ or ▼ een naam of nummer
intoetsen.

G E B R U I K

V A N

D E
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24 Voorinstellen radiozenders
25 Vrijmaken voorkeurposities
25 Overzicht radiozenders
26 Fijnafstemmen van radiozenders
26 Mono/stereo ontvangst
27 Benoemen van radiozenders
28 Luisteren naar de radio
29 Omschakelen displays

Opmerking: Sluit goede FM en AM antennes (of
de CAI) op de BeoSound 9000 aan om de
plaatselijke zenders te kunnen ontvangen. Zie de
Opstel-aanwijzingen voor details omtrent de
antenne-aansluitingen.
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Voorinstellen radiozenders
RADIO

Indrukken om de radio te activeren

TUNE

Indrukken om het afstemmen te
activeren

AM/FM

Indrukken om AM of FM, te kiezen; in
de display kunt U aflezen welke van
beide is gekozen

dan
▲

of
▼

Indrukken om op een hogere of
lagere frequentie naar een zender te
zoeken

dan
OK

P. NO.

Indrukken om de gevonden zender
op te slaan

Indrukken om het aangegeven
programmanummer te wijzigen

dan
▲

of

Indrukken om een programmanummer te kiezen – hoger of lager

▼

dan
OK

Indrukken om het nieuwe
programma op te slaan – STORED
verschijnt in de display

Om naar de radio te kunnen luisteren
dient U eerst de gewenste zenders af
te stemmen en op te slaan op
afzonderlijke programmanummers.*
U kunt maximaal 60 radiozenders
opslaan en van een korte zelfgekozen
naam voorzien.
Druk op TUNE om het voorinstellen te
starten. Heeft U dat gedaan, dan gaat
de procedure verder als een conversatie met Uw BeoSound 9000.
De display vraagt U het volgende te
doen. Om andere mogelijkheden te
activeren dan die welke in de display
wordt aangegeven drukt U op ▲ of ▼.
Druk op OK om informatie die in de
display wordt aangegeven te
accepteren.
Alles bij elkaar voert de afstem-procedure U door vijf stappen (zie nadere
toelichting rechts op deze pagina)...
* Opmerking: U kunt het programmanummer van
een zender veranderen zonder opnieuw af te
hoeven stemmen. Druk eenvoudig op P. NO. om
het huidige nummer te wijzigen en volg de procedure die links op deze pagina is aangegeven.
Op dezelfde manier kunt U een zender van een
korte zelfgekozen naam voorzien; zie pagina 27
voor nadere informatie.

1. Druk op TUNE om de afstem-functie te
activeren.
2. Kies het bereik waarin U naar een zender wilt
zoeken – AM of FM.
3. Zoek naar een zender door op ▲ of ▼ te
drukken. Het zoeken stopt bij de eerste zender
die met voldoende signaal binnenkomt. Is dat
niet de gewenste zender, druk dan nogmaals
op ▲ of ▼ om een andere te zoeken.
4. Heeft U een zender gevonden, leg deze dan
vast op een individueel programmanummer. De
display geeft dan automatisch een vrij nummer
aan, maar U kunt ook een ander nummer
kiezen. Is de gevonden zender reeds
opgeslagen, dan verschijnt in de display het
nummer waarop die zender al is vastgelegd.
5. Tenslotte slaat U de nieuwe radiozender op,
samen met alle daaraan verbonden informatie.
Opmerking: Wanneer een zender fijnafgestemd
moet worden, of U wilt omschakelen tussen mono
en stereo, zie dan pagina 26.
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Vrijmaken voorkeurposities…
wanneer U een van de voorkeurposities wilt vrijmaken, kunt U dat
doen met de toets CLEAR. Lees rechts
op deze pagina hoe…

Indrukken om de radio te activeren

Wanneer een programmanummer
vrijgemaakt is verschijnt CLEARED in de
display.

Indrukken om een programmanummer te kiezen

RADIO

▲

of
▼

Indrukken om een
programmanummer vrij te maken

CLEAR

dan
Indrukken om het vrijmaken te
bevestigen

Noteer hier de vooringestelde radiozenders:
1

21

41

2

22

42

3

23

43

4

24

44

5

25

45

6

26

46

7

27

47

8

28

48

9

29

49

10

30

50

11

31

51

12

32

52

13

33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

17

37

57

18

38

58

19

39

59

20

40

60

OK
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> Gebruik van de radio

Fijnafstemmen van een radiozender
RADIO

Indrukken om de radio in te
schakelen op de zender die U wilt
fijnafstemmen

TUNE

Indrukken om het fijnafstemmen te
activeren

dan
TUNE

▲

of
▼

Indrukken om de zender fijn af te
stemmen naar een hogere of lagere
frequentie

dan
OK

Indrukken om de fijnafstemming te
accepteren

OK

Nogmaals indrukken om het programma en het nummer op te slaan

Wanneer een radiozender niet exact is
afgestemd kan het nodig zijn deze fijn
af te stemmen.
De fijnafstemming verschuift langzaam
de afgestemde frequentie om de
zender bij slechte ontvangst iets te verstemmen.

Is een zender fijnafgestemd, dan kunt
U nog een andere zender kiezen
alvorens op te slaan. Raadpleeg
Voorinstellen radiozenders op
pagina 24 voor nadere informatie.

Volg de instructies links op deze pagina
en luister goed naar het effect…

dan

Mono/stereo ontvangst
RADIO

Indrukken om het gewenste
programma te kiezen

TUNE

Indrukken om MONO of STEREO te
kiezen

dan

Uw BeoSound 9000 schakelt automatisch naar mono wanneer het
stereosignaal niet sterk genoeg is om
een acceptabel stereogeluid op te
leveren.

TUNE

dan
TUNE

dan
▲

of

Indrukken om van stereo op mono
te schakelen

▼
OK

Heeft U afgestemd op een zender die
een stereosignaal uitzendt, dan wordt
dit signaal met het programma opgeslagen.

Indrukken om de nieuwe gegevens
op het programmanummer op te
slaan

U kunt echter deze automatische
omschakeling passeren en zelf mono
kiezen. Links hiernaast leest U hoe.

De keuze voor de instelling wordt aangegeven in
de display – stereo of mono
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Benoemen van radiozenders
U kunt alle radiozenders die U heeft
opgeslagen een naam geven. U bent
geheel vrij in de keuze.
Op deze manier kunt U een zender
niet alleen onthouden aan het programmanummer, maar ook een aan
bepaalde naam. Bij het luisteren naar
zo’n zender verschijnt de naam in de
display.
Heeft U de naam eenmaal ingetoetst
en opgeslagen, dan verschijnt deze
naam telkens wanneer U dit
programma kiest.
Maakt U een fout, of verandert U van
gedachten terwijl U een naam voor
een radiozender intoetst, druk dan
nogmaals op NAMING en begin
opnieuw.
Wilt U de naam wissen nadat deze is
ingetoetst, druk dan op CLEAR in
plaats van op OK en de naam wordt
gewist.

Indrukken om de zender op te
roepen die U wilt benoemen

De naam kan maximaal uit 12 letters en cijfers
bestaan

Heeft U de benoem-functie verlaten en
wilt U de naam wissen, druk dan nogmaals op NAMING en vervolgens op
CLEAR om desbetreffende naam te
wissen. Druk op RADIO om de benoemfunctie te verlaten en de naam wordt
gewist.

RADIO

Indrukken om de benoem-functie te
activeren
Het eerste van de twaalf karakterposities knippert als teken dat U een
naam kunt ‘schrijven’

NAMING

Indrukken om de karakters één voor
één op te roepen
Indrukken om naar een voorgaand
karakter terug te gaan

▲

Indrukken om naar de volgende
karakterpositie te gaan

OK

Indrukken om de naam van de
zender op te slaan
NAMING OK verschijnt in de display

OK

of
▼

dan

dan

Wanneer U programma’s niet benoemt
kan de naam van de zender zelf verschijnen, aangenomen dat de zender
een naam uitzendt.*

of
Indrukken om de naam op te slaan
en de benoem-functie te verlaten
U kunt op elk gewenst moment op
RADIO drukken om op te slaan en
de benoem-functie te verlaten

* Opmerking: Deze naam kan alleen verschijnen
indien Uw BeoSound 9000 voorzien is van RDS.

Om een naam te wissen…
Indrukken om de benoem-functie te
activeren

RADIO

NAMING

dan
Indrukken om de naam te wissen

CLEAR
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> Gebruik van de radio

Luisteren naar de radio
RADIO

▲

of

Indrukken om door de
radioprogramma’s te schakelen

Om de radio in te schakelen drukt U
simpelweg op RADIO. Het programma
waar U het laatst naar heeft geluisterd
wordt nu ingeschakeld en in de display
kunt U aflezen welk programma dat is.

Indrukken om op standby te
schakelen

Heeft U het radioprogramma een
naam gegeven, dan staat die naam in
de display.

Indrukken om de radio in te
schakelen

BEO4
RADIO

▼

•

Om naar een ander radioprogramma
te schakelen drukt U op de steptoetsen
▲ of ▼. Houdt U de toets ▲ of ▼ vast
dan schakelt U snel en continu door de
programma’s.
Kiest U een andere bron, dan wordt de
radio automatisch uitgeschakeld. Om
het gehele systeem uit te schakelen
drukt U op standby.

Indrukken om de radio in te
schakelen

Indrukken om door de
radioprogramma’s te schakelen

of

1

tot

Toets het nummer van het
programma dat U wilt horen in

9

•

Indrukken om op standby te
schakelen
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Omschakelen display
De display kan vier verschillende
aanwijzingen geven omtrent de
radiozender waar u naar luistert:
• Programmanaam of RDS *
• Radio tekst informatie*
• Programmanummer
• Senderfrequentie
Om van de ene aanwijzing naar de
andere om te schakelen drukt u herhaaldelijk op OK terwijl de bedoelde
radiozender actief is.
De gekozen informatie blijft in de
display van de BeoSound 9000 tot u
een andere kiest, zoals die rechts op
deze pagina staan afgebeeld. De
aanduiding van de programmanaam
verdwijnt vanzelfsprekend tijdelijk
wanneer u b.v. door de radiozenders
schakelt, waarna de gekozen
informatie opnieuw in de display
verschijnt.
Radio tekst schakelt heen en weer
tussen programmanaam en radio tekst
informatie.

* Opmerking: RDS is een functie waarmee een
radiozender zijn eigen naam, de naam van het
programma waar u naar luistert, dan wel radio
tekst informatie kan uitzenden. Raadpleeg pagina
27 voor nadere informatie over RDS.

Indrukken om de radio in te
schakelen

RADIO

Programmanaam aanduiding

Radio tekst informatie

Programmanummer aanduiding

Radio frequentie aanduiding

Herhaaldelijk indrukken om de
radio-informatie in de display te
veranderen

OK
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T I M E R

32 Programmeren van de timer
34 Controleren of wissen timerinstellingen
35 In- of uitschakelen van de timerfunctie
36 Gelijkzetten en gebruik van de
ingebouwde klok
37 Belangrijk om te weten
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Timer programmeren
TIMER

Indrukken om het timer-programmeren te activeren

dan
▲

of

Indrukken om een bron te kiezen
voor de timer of timer-standby

U kunt Uw BeoSound 9000 programmeren de weergave op de ingestelde
tijd van de dag of week automatisch te
starten en te stoppen.

▼

dan
OK

Indrukken om de timer-instelling te
accepteren

Vervolgens programmeert U de
start- en stoptijden van de timer…
▲
▼

Herhaaldelijk indrukken tot U de
exacte starttijd voor de timerweergave heeft ingesteld

OK

Indrukken om te accepteren

of

• De Timer Play functie (timer-weergave) kan U b.v. ‘s morgens wekken
met Uw favoriete CD of radioprogramma.*
• Met de Timer standby functie kunt U
de BeoSound 9000 programmeren op
een vooraf bepaald tijdstip naar
standby over te schakelen, b.v. nadat
U naar Uw werk bent gegaan.

dan

Herhaal de procedure met de ▲ en
▼ toetsen en OK om de exacte
stoptijd voor de timer-weergave

Om een eenmalige timer-instelling
te maken SINGLE DATE
▲

of

Indrukken om de datum voor de
timer in te stellen

▼

dan
OK

Indrukken om de instelling te
accepteren

dan
OK

Indrukken om de timer-instelling op
te slaan en naar normale bediening
van de bronnen terug te keren
Zie de volgende pagina voor het
programmeren van een meerdagen
timer-instelling

Heeft U eenmaal op TIMER gedrukt,
dan is het instellen van de timer niets
anders dan een conversatie met de
display…
De BeoSound 9000 kan maximaal 15
timer-instellingen onthouden; deze
kunnen een eenmalig karakter hebben
dan wel elke dag van de week worden
uitgevoerd. Raadpleeg daarvoor de
paragraaf ”Hoe vaak?” op de
volgende pagina.
* Opmerking: Wanneer U RADIO, TV of SAT kiest
zult U ook de gewenste zender voor de timerweergave moeten kiezen. U kunt daarvoor alleen
opgeslagen radiozenders gebruiken. Bij het
kiezen van een RADIO programma verschijnt het
laatst beluisterde programma. Voor TV en SAT
verschijnt 1 als eerste optie.

Wanneer U tijdens het programmeren
van gedachten verandert, drukt U op
een willekeurige brontoets, CD of
radio, om de timer-functie te verlaten.
Tijdens het programmeren van een
timer-instelling, kunt U op CHECK
drukken om één stap in het
programmeren terug te gaan.
Opmerking: Wanneer TIMER STORED – timer
opgeslagen in de display staat kunt U geen stap
meer terug. Druk dan op CHECK om te
controleren. Zie pagina 34 voor het controleren of
wissen van een timer-instelling.

Belangrijk om te weten…
• De BeoSound 9000 heeft een 24-uurs klok.
Dat betekent dat de display bijvoorbeeld
14:45 aangeeft voor kwart voor drie ‘s
middags. Een timer-instelling kan alleen
correct worden uitgevoerd wanneer de
klok gelijk is gezet. Zie pagina 36.
• Voor een Timer-standby instelling hoeft U
op de BeoSound 9000 alleen maar in te
stellen wanneer U de weergave wilt
beëindigen en hoe vaak: SINGLE DATE –
eenmalig of DAYS – elke dag. Zodra U een
timer-standby instelling kiest schakelt de
display direct naar het instellen van de
stoptijd.
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1

Wilt U een timer-instelling eenmalig uitgevoerd
hebben, kies dan deze optie…

2

Wilt U een wekelijkse timer-weergave of timerstandby maken, kies dan deze optie…

Hoe vaak?…
De BeoSound 9000 kan geprogrammeerd worden
om een Timer-instelling uit te voeren eenmalig
op een bepaalde dag SINGLE DATE, òf op aan te
geven dagen van de week DAYS.
Wanneer U SINGLE DATE kiest vragen de aanwijzing DATE en de datum van vandaag in de
display U een dag binnen het komende jaar
(1-31) te kiezen. Zie de procedure op pagina 32 en
de display links op deze pagina voor nadere
toelichting (1). Voor een verklaring van de
afkortingen van de maanden, zie pagina 36.

Stel in de display de datum in waarop U de timerinstelling uitgevoerd wilt hebben…

Toets de dagen in waarop U de instelling wilt
laten uitvoeren. Maakt U geen keuze, dan zal de
optie MON ? (Maandag?) weer verschijnen.

Drukt U op OK en deze aanwijzing verschijnt in de
display, dan kunt U op OK drukken om de timerinstelling op te slaan. Ook kunt U de display weer
veranderen door op ▲ of ▼ te drukken en TIMER
EXIT? op te roepen en het timer-programmeren
te verlaten zonder deze op te slaan. Druk op OK
om te accepteren.

Heeft U Sunday bevestigd of op OK gedrukt
voordat U alle dagen heeft toegevoegd of
weggelaten, dan vraagt de display U de instelling
op te slaan. Wilt U niet opslaan, druk dan op een
andere toets om de functie te verlaten of druk op
▲ of ▼ om TIMER EXIT op te roepen en druk op
OK om het timer-programmeren te verlaten
zonder de instelling op te slaan.

Kiest U DAYS, dan vraagt de display U de
weekdagen waarop U de timer-instelling uit wilt
laten voeren aan te geven:
MON voor
Maandag
TUE
voor
Dinsdag
WED
voor
Woensdag’
THU
voor
Donderdag
FRI
voor
Vrijdag
SAT
voor
Zaterdag
SUN
voor
Zondag

Druk op OK om de wekelijkse timer-instelling op
te slaan. U kunt dan niet langer teruggaan en de
gegevens veranderen. Zie pagina 34 wanneer U
de instelling wilt wissen…

Druk op ▲ om een bepaalde dag toe te voegen in
de timer-instelling, of op ▼ om deze dag weg te
laten. Zodra U op ▲ of ▼ heeft gedrukt, wordt de
volgende dag aangegeven. Herhaal dan het
toevegen of weglaten van dagen voor alle dagen
van de week. Ook kunt U b.v. de dagen MON en
TUE toevoegen en op OK drukken en de timerinstelling opslaan zonder de overige dagen te
overwegen.

Sla de timer-instelling op door op OK te drukken.
U kunt de gegevens dan niet meer controleren of
veranderen door op CHECK te drukken en een
stap terug te gaan. Zie pagina 34 wanneer U de
instelling wilt wissen…

Heeft U tenslotte op OK gedrukt om de selectie te
accepteren, dan verschijnt OK in de display met de
letters van de dagen die U geaccepteerd heeft (M,
T, W, T, F, S, S) en streepjes ( _ ) voor de dagen die
U heeft weggelaten. Zie het overzicht van de
displays links op deze pagina voor nadere
toelichting (2).
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> Gebruik van de timer

Controleren of wissen timer-instellingen
CHECK

Indrukken om timer-instellingen te
controleren

dan
▲

of
▼

OK

Indrukken om het timer-instelling
nummer, de bron en het
programmanummer van individuele
timer-instellingen op te roepen
Herhaaldelijk indrukken om de
details van elke instelling op te
roepen
Zodra de display OK ? aangeeft:

dan
▲

of
▼

Indrukken om NEXT ? op te roepen
en de volgende timer-instelling te
zien

dan
OK

Indrukken om de volgende timer te
zien – indien niet aanwezig
verschijnt NO MORE in de display

CLEAR

Indrukken terwijl de informatie van
de te wissen timer-instelling in de
display zichtbaar is – CLEARED
verschijnt in de display nadat U op
CLEAR heeft gedrukt

U kunt elke timer-instelling oproepen
om deze te controleren of te wissen.
In de display (als rechts afgebeeld)
verschijnt de volgende informatie:
• Het nummer van de timer-instelling,
samen met de bron en het programmanummer
• Start- en stoptijden
• Datum voor de timer of de dagen
waarop de timer-weergave of timerstandby is geprogrammeerd
Wanneer U alle details van een specifieke timer timer-instelling heeft opgeroepen kunt U naar de volgende timerinstelling gaan om deze te controleren
of te wissen. Druk op ▲ of ▼ om NEXT
in de display op te roepen en druk op
OK.
U kunt een timer-instelling wissen door
op CLEAR te drukken terwijl de instelling in de display staat om de details te
controleren Drukt U op CLEAR om een
timer-instelling te wissen, dan geeft de
display kort CLEARED aan en de
instelling wordt gewist.

Aanduiding van timer-instellingen in numerieke
volgorde met bron en programmanummer; wissen
is mogelijk…

Aanduiding van start- en stoptijden, wissen is
mogelijk…

Aanwijzing van de dagen waarvoor de timer is
geprogrammeerd. Gaat het om een eenmalige
programmering dan wordt de datum van de
instelling aangegeven. Laten vervallen is
mogelijk…
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In- of uitschakelen van de timer-functie
De timer-instellingen die in de
BeoSound 9000 geprogrammeerd zijn
kunnen worden uitgevoerd met of
zonder inschakeling van de direct op
de BeoSound 9000 aangesloten luidsprekers, dan wel via BeoLink*
aangesloten luidsprekers.
De timer ON/OFF functie bepaalt of
een Timer Play via de luidsprekers
hoorbaar zal zijn.
Om de timer-weergave te horen
dienen de luidsprekers in de kamer of
kamers waar U muziek wilt hebben
ingeschakeld te worden door de timerfunctie op ON te zetten. Zet U de
functie op OFF, dan zijn de luidsprekers
uitgeschakeld.
* Zie pagina 43 voor informatie omtrent BeoLink.

Wanneer U Uw luidsprekers die op de
BeoSound 9000 zijn aangesloten op
OFF zet, en de extra luidsprekers in de
slaapkamer op ON, dan zal de Timerplay worden uitgevoerd via de extra
luidsprekers in de slaapkamer.
Maar wanneer U alle timer-functies
zowel voor de BeoSound 9000
luidsprekers als voor de via BeoLink
aangesloten systemen op OFF zet, zal
de timer-instelling niet worden
uitgevoerd.

Indrukken om de luidsprekers in te
schakelen of nogmaals indrukken
om deze weer uit te schakelen –
Wanneer U voor de eerste keer op
ON/OFF drukt verschijnt TIMER ON of
TIMER OFF in de display, afhankelijk
van de eerder gemaakte instelling

ON/OFF
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> Gebruik van de timer

Gelijkzetten en gebruik van de ingebouwde klok
CLOCK

Indrukken om de ingebouwde klok
op te roepen

dan
▲

of

Indrukken om tijd, datum/maand of
jaar in te stellen…

▼

dan
OK

Indrukken om de wijzigingen te
accepteren en de volgende aanwijzing te zien – Herhaal deze procedure voor datum/maand en jaar…
Wanneer U het jaar heeft ingesteld
of gewijzigd geeft de display CLOCK
OK? aan

dan
OK

Indrukken om de nieuwe instelling
van de klok op te slaan

CLOCK

Indrukken om de klok op te roepen

CLOCK

Indrukken om datum en jaar op te
roepen

CLOCK

Om de klok permanent te zien…
Indrukken wanneer datum en jaar
zichtbaar zijn en verander de aanwijzing in tijd en OM, b.v. 14:40 ON –
nogmaals indrukken om de
permanente klok-aanwijzing op te
heffen b.v. 14:41 OFF.

Wanneer U de timer-functie wilt
gebruiken, controleer dan eerst of de
in de BeoSound 9000 ingebouwde klok
op de juiste tijd, maand en jaar staat.
Roep de klok in de display op om te
controleren of de instelling juist is. Zo
niet, dan kunt U de klok gelijkzetten.
Zie links op deze pagina…
U kunt de BeoSound 9000 ook instellen
om de klok permanent te laten zien,
ook tijdens standby. De klok-aanduiding verdwijnt uiteraard wanneer
andere gegevens bij de bediening
verschijnen, maar keert daarna weer
naar de klok terug.
Opmerking: Wanneer U een fout maakt, of van
gedachten verandert tijdens het gelijkzetten,
drukt U op CHECK en U begint opnieuw.
Belangrijk om te weten…
Wanneer U de klok permanent in de display laat
staan, dan leest U de tijd en ON in de display, b.v.
12:30 ON. Na korte tijd verdwijnt ON uit de display
en blijft de tijd staan. Ook kunt U nogmaals op
CLOCK drukken om de datum en het jaar op te
roepen.

Opmerking: Wanneer radio tekst informatie
wordt aangegeven kan de klok niet worden
opgeroepen.

Bij het gelijkzetten van de klok, geeft de display
de tijd aan…

…de datum,…

…het jaar

Opmerking: De display geeft 14:45 aan voor kwart
voor drie ‘s middags en gebruikt…
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
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BEO4
LIST

dan
GO

Druk op LIST om CLOCK op de
Beo4 op te roepen
Indrukken om de tijd te zien

dan
GO

Nogmaals indrukken om de datum
en het jaar te zien

Belangrijk om te weten over timerfuncties…
• Wanneer U een timer-instelling heeft
gemaakt let dan op of de timer-indicatie aan
is, waarmee wordt aangegeven dat de
luidsprekers zijn ingeschakeld. Zo niet, dan
wordt de timer-instelling niet uitgevoerd.
Raadpleeg pagina 35 voor nadere informatie.
• Gebruikt U de BeoSound 9000 in een
geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem (zie
pagina 44-45), dan wordt de timer-functie
ON en OFF geschakeld via de TV. De display
van de BeoSound 9000 geeft dan aan TV
OPERATED.

• Wanneer de BeoSound 9000 is verbonden
met de BeoVision Avant stelt u b.v. timer
weergave in via de TV. Drukt u op TIMER of
CHECK op de BeoSound 9000 dan geeft de
display aan dat deze functie via de TV wordt
bestuurd – (TV OPERATED verschijnt in de
display) en u programmeert of controleert
dan via de TV. Is uw BeoSound 9000
aangesloten op een BeoVision Avant in een
geheel geïntegreerd systeem, dan worden
TREBLE (hoog), BAS (laag), BALANCE (balans)
en LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV
ingesteld TV OPERATED. Raadpleeg de
handleiding van uw TV voor nadere
informatie.
• Wanneer Uw BeoSound 9000 via BeoLink is
verbonden met een andere BeoVision TV dan
de BeoVision AVANT, dan kunt U timerweergave of standby programmeren op de
BeoSound 9000 voor CD, RADIO, TV, SAT,
V.TAPE.
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B E L A N G R I J K

O M

T E

W E T E N

Corrigeren van het geluid
TREBLE

Indrukken om de hoge tonen
correctie te activeren

BASS

Indrukken om de lage tonen
correctie te activeren

BALANCE

▲

of
▼

LOUDNESS

OK

Indrukken om de balans-instelling te
activeren
Indrukken om het niveau van lage of
hoge tonen te verhogen of te
verlagen, of de balans tussen linker
en rechter luidspreker te regelen
Indrukken om te zien of de loudness
is ingeschakeld – LOUDNESS ON of
LOUDNESS OFF. Druk nogmaals op
LOUDNESS om de instelling te
wijzigen
Indrukken om alle geluidsinstellingen te accepteren SOUND OK?
verschijnt in de display

dan
OK

Indrukken om alle niveaus op de
slaan

U kunt het geluid naar eigen smaak
corrigeren en deze correcties als permanente instelling opslaan.

BEO4
Indrukken om het volume te
verhogen of te verlagen

of

U hoeft daarvoor niets anders te doen
dan de relevante toetsen op het paneel
in te drukken; corrigeren doet U met ▲
of ▼.
Lage en hoge tonen kunnen naar
smaak worden versterkt of verzwakt
en de balans kan worden verschoven;
d.w.z. dat de energieverdeling over
beide luidsprekers optimaal kan
worden ingesteld voor de plaats waar
U luistert.

Beide toetsen gelijktijdig indrukken om de luidsprekers uit te
schakelen; doe dit nogmaals om ze
weer in te schakelen

en

LIST

dan

Indrukken om A.SETUP* op te
roepen en het geluid in te stellen

GO

dan
LIST

Indrukken om BASS, TREBLE of
LOUDNSS op te roepen

dan

De BeoSound 9000 heeft tevens een
loudness functie die U eventueel kunt
inschakelen; raadpleeg de volgende
pagina voor nadere informatie
omtrent loudness.

Indrukken om hoog of laag in te
stellen, of de loudness in of uit te
schakelen

of

LIST

dan

Indrukken om S.STORE op te
roepen en de correcties op te slaan

GO

Wanneer U de instellingen niet
heeft opgeslagen…
RESET

Indrukken om de niveaus terug te
zetten in de eerder opgeslagen
posities

U kunt op elk moment op RESET
drukken om de niveaus in hun oorspronkelijke positie terug te zetten.

LIST

dan
tt

Wanneer U echter deze instelling tot
permanente instelling van de
BeoSound 9000 wilt maken, druk dan
op OK en de display vraagt U SOUND
OK?. Druk dan nogmaals op OK om de
nieuwe instelling op te slaan.

Indrukken om SPEAKER* op te
roepen en de balans in te stellen

of
ss

Indrukken om de balans tussen de
linker en rechter luidsprekers in te
stellen

Opslaan van de balanscorrectie…
Druk herhaaldelijk op LIST om A.SETUP* op te
roepen, dan op GO. Druk vervolgens op LIST
om S.STORE op te roepen en op GO om de
instelling op te slaan.
* Opmerking: Om A.SETUP en SPEAKER op de
Beo4 op te roepen, dient deze functie aan het
overzicht in de Beo4 toegevoegd te worden;
raadpleeg daarvoor de handleiding van de
Beo4 en de paragraaf Aanpassen van de
Beo4 voor nadere instructies.
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De display geeft het huidige volume aan. Het
volume kan gecorrigeerd worden in stappen van
twee over een bereik van 00 tot 72.

De display geeft het huidige niveau van hoge
tonen aan, hier neutraal. Het hoog kan gecorrigeerd worden over een bereik van -4 tot +4.

De display geeft het huidige niveau van lage
tonen aan, hier neutraal. Het laag kan gecorrigeerd worden over een bereik van -4 tot +4.

De display geeft de huidige instelling van de
balans aan, hier neutraal. De balans kan worden
gecorrigeerd over een bereik van 8 naar beide
zijden.

De display geeft de huidige instelling van de
loudness aan – ON wanneer de loudness
ingeschakeld is en OFF wanneer de loudness
uitgeschakeld is.

De display vraagt U de huidige geluidsinstellingen
op te slaan. Druk op OK indien U dat wilt.

Belangrijk om te weten…
• Op de fabriek worden al deze geluidsinstellingen van de BeoSound 9000 op neutrale
niveaus ingesteld, wat in de meeste situaties zal
voldoen.
• Alle ingestelde niveaus worden gelijktijdig
opgeslagen wanneer U SOUND OK? accepteert.
• Wanneer U van gedachten veranderd op het
moment dat SOUND OK? in de display staat en U
wilt de nieuwe waarden niet opslaan, druk dan
gewoon op één van de brontoetsen van het
bedieningspaneel van de BeoSound 9000.
• Om het volume te regelen kunt U altijd op de
VOL ∧ en VOL ∨ toetsen drukken; of druk op
MUTE om de luidsprekers uit te schakelen. U
schakelt ze weer in door nogmaals op MUTE of
op VOL ∧ te drukken.
• De loudness-functie wordt gebruikt om de
geringe gevoeligheid voor hoge en lage
frequenties bij laag volume van het menselijk
gehoor te compenseren. De lage en hoge
frequenties worden dan extra versterkt zodat de
muziek weer begint te leven.
• Wanneer de BeoSound 9000 in een volledig
geïntegreerd systeem wordt gebruikt (zie
pagina 45), dient het geluid gecorrigeerd te
worden als beschreven in de handleiding voor
Uw videosysteem, behalve waar het gaat om
een hoofdtelefoon die direct op de BeoSound
9000 is aangesloten, die wordt gecorrigeerd als
hier beschreven (zie pagina 42).
• Wanneer uw BeoSound 9000 aangesloten is op
b.v. een BeoVision Avant in een geheel
geïntegreerd systeem, dan worden TREBLE
(hoog), BASS (laag), BALANCE (balans) en
LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV
ingesteld (TV OPERATED verschijnt in de display).
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> Belangrijk om te weten

Weergeven van extra bronnen
A. AUX

VOL

VOL

Indrukken om de extra apparatuur
te kiezen

∧

Indrukken om het volume te
verhogen

∨

Indrukken om het volume te
verlagen

MUTE

Indrukken om de luidsprekers uit te
schakelen – nogmaals indrukken om
ze weer in te schakelen

Belangrijk om te weten…
• Extra apparatuur sluit U aan op de AUX-ingang
op de achterzijde van de BeoSound 9000.
Nadere informatie vindt U in de Opstelaanwijzingen die eveneens zijn bijgesloten bij
de BeoSound 9000.
• Wanneer U opneemt van de BeoSound 9000 op
Audio tape, kunt U niet naar een andere bron
luisteren, CD of radio, dan die waarvan U
opneemt. Verandert U van bron tijdens het
opnemen, dan gaat ook de opname naar de
nieuw gekozen bron.
• U kunt digitale signalen van de BeoSound 9000
opnemen op een Digitale Audio Recorder via de
digitale uitgang. Raadpleeg de Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie.

De toets A.AUX kiest extra Bang &
Olufsen apparatuur die U op de
BeoSound 9000 heeft aangesloten.
U hoort dan het geluid van de extra
bron via de luidsprekers van de
BeoSound 9000, maar de bediening
geschiedt direct op de extra aangesloten apparatuur.
Terwijl de bron speelt kunt U echter wel
de geluidsfuncties gebruiken die links
op deze pagina worden beschreven en
de speciale geluidsfuncties die beschreven zijn op de pagina’s 40-41.
Ook kunt U de bron, CD, of radio die U
op de BeoSound 9000 weergeeft via de
AUX uitgang op Audio tape opnemen.
De opnamefunctie wordt bestuurt via
de eigen bedieningsorganen van de
Audio recorder.

De hoofdtelefoonuitgang bevindt zich in de
onderrand van de BeoSound 9000

BEO4
A TAPE

Hoofdtelefoon…
Wanneer U de BeoSound 9000
gebruikt als een zelfstandig audiosysteem, of wanneer het deel uitmaakt
van een geheel geïntegreerd systeem,
kunt U een hoofdtelefoon van Bang &
Olufsen of van een ander fabrikaat op
de hoofdtelefoon uitgang van de
BeoSound 9000 aansluiten.

LIST

Indrukken om AUDIO TAPE te
kiezen

Indrukken om PHONO of A.AUX op
te roepen afhankelijk van de
aangesloten extra apparatuur

dan
GO

Druk op GO om de bron te kiezen

Opmerking: Raadpleeg Uw Bang & Olufsen
handelaar voor uitvoerige informatie omtrent de
Bang & Olufsen produkten die met de BeoSound
9000 kunnen worden gebruikt.
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Muziek door het hele huis
Het Bang & Olufsen BeoLink systeem
biedt U de mogelijkheid het systeem
‘met U mee te nemen’.
Overal in huis kunt U zo communiceren
met de BeoSound 9000, in elke kamer
waar BeoLink apparatuur is geïnstalleerd.
U kunt elk programma en elke muziekbron van de BeoSound 9000 weergeven en beluisteren in de kamer met
extra luidsprekers of een extra TV.
Om het BeoLink systeem te laten werken, is een
BeoLink installatie nodig van de BeoSound 9000
(of Uw AV systeem) naar de kamer waar U geluid
en beeld wilt hebben – of uitsluitend geluid.
Er zijn verschillende configuraties leverbaar. Uw
Bang & Olufsen handelaar kan U alle nadere
informatie geven.

De basisfuncties van de BeoSound 9000
kunnen zelfs met de afstandsbediening
bediend worden via Uw BeoLink
produkten – net als de bediening direct
op de radio of CD-speler.
Raadpleeg de handleiding van Uw
BeoLink produkten voor nadere
informatie.
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> Belangrijk om te weten

Van audio naar video – of vice versa
U kunt de BeoSound 9000 in combinatie met een Bang & Olufsen videosysteem* bedienen en elke bron
weergeven via de luidsprekers van
beide systemen.

BEO4
LIST
GO

Druk op LIST tot [AV* verschijnt
Druk op GO om de audio/video
functie te activeren

dan

Zo kunt U bijvoorbeeld naar een muziekvideo luisteren via de luidsprekers
van de BeoSound 9000, of meeluisteren met het TV-journaal, of juist
andersom: luisteren naar de radio of
een CD via de luidsprekers van het TVtoestel.
Alles wat U nodig heeft om video en audio
geïntegreerd te laten werken is een speciale link
kabel tussen Uw BeoSound 9000 en Uw Bang &
Olufsen videosysteem.
Wanneer de BeoSound 9000 met een BeoVision
Avant is verbonden, worden de functies die
gekoppeld zijn aan de Timer-programmering
uitgevoerd via de TV.
In een geheel geïntegreerd systeem met een
BeoVision Avant, dan worden TREBLE (hoog),
BASS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS
(loudness) eveneens via de TV ingesteld TV
OPERATED.
Is de BeoSound 9000 bijvoorbeeld verbonden met
de AV9000, dan wordt alleen het gelijkzetten van
de klok uitgevoerd via het TV-menu.
De speciale link kabel is verkrijgbaar via uw Bang
& Olufsen dealer, die u ook nadere informatie kan
geven over audio/video integratie.

Opmerking: De bediening als beschreven op deze
pagina geldt niet voor een volledig geïntegreerd
AV systeem als beschreven op pagina 45.

Om deze audio/video functies te
activeren, gebruikt U de AV toets op
de Beo4 afstandsbediening.
Audio/video opname
Het geluid van de BeoSound 9000 dat wordt
weergegeven via de luidsprekers van de TV kan
worden opgenomen op de videorecorder – raadpleeg de handleiding van Uw videosysteem om te
lezen hoe.

TV

of
V TAPE

SAT

Indrukken om satelliet TV/radio
via de BeoSound 9000
luidsprekers te horen

Wilt u ook beeld op het TV-scherm terwijl u
het geluid hoort via de BeoSound luidsprekers,
dan drukt u b.v. op: TV dan LIST tot AV*
verschijnt, dan drukt u op TV…
*Opmerking: U kunt het volume regelen via
het bedieningspaneel van de BeoSound 9000
èn U kunt op standby schakelen

GO

Druk op LIST tot AV* verschijnt
Druk op GO om de audio/video
functie te activeren

dan
RADIO

* Opmerking: Niet alle Bang & Olufsen videosystemen zijn geschikt voor audio/video integratie
met de BeoSound 9000. Raadpleeg Uw Bang &
Olufsen handelaar voor nadere informatie.

Indrukken om het videoband
geluid via de BeoSound 9000
luidsprekers te horen

of

LIST

Een speciale opnamebeveiliging zorgt er voor dat
U niet naar een andere zender kunt schakelen
terwijl zo’n opname loopt.

Indrukken om het TV geluid via
de BeoSound 9000 luidsprekers te
horen*

Indrukken om het radiogeluid via
de TV luidsprekers te horen

of
CD

Indrukken om de CD via TV
luidsprekers te horen

Om een willekeurige bron te bedienen, drukt
u eerst op desbetreffende brontoets,
bijvoorbeeld TV of RADIO
Opmerking: Om AV in de display van de Beo4
te kunnen oproepen dient deze functie aan
het overzicht van de Beo4 te worden
toegevoegd. Zie de handleiding van de Beo4
voor nadere informatie.
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BeoSound 9000 zonder luidsprekers – AV systeem…
De BeoSound 9000 CD-speler kan ook
gebruikt worden in een geheel geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem.*
In een AV systeem beschikt U direct
over alle audio en video bronnen – en
deze worden allemaal weergegeven
via hetzelfde stel luidsprekers – maar
dat kunnen ook meerdere stellen zijn.
Om een bron in het AV systeem weer
te geven hoeft U niets anders te doen
dan op één enkele toets te drukken –
hetzij direct op de systemen (audio of
video), dan wel via de afstandsbediening.
De Beo4 afstandsbediening integreert
de bediening van alle onderdelen van
het systeem.
Wanneer de BeoSound 9000 gebruikt
wordt in een geheel geïntegreerd
systeem en U neemt een audiobron op
op de videorecorder, dan zijn de
overige functies van deze bron
geblokkeerd.
* Opmerking: Alleen bepaalde typen videosystemen van Bang & Olufsen zijn geschikt om
geheel geïntegreerde AV systemen te besturen –
te bedienen met de Beo4 afstandsbediening.
Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor
nadere informatie omtrent geschikte
videosystemen.

Beo4 afstandsbediening en AV systeem…
In een geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem
biedt de AV* LIST toets op de Beo4 afstandsbediening toegang tot een extra functie:
• Simultaanuitzending radio/TV…
Om naar een TV-programma te kijken en
tegelijkertijd naar het geluid daarvan via de
radio te luisteren drukt u op TV, dan op LIST tot
AV* wordt aangegeven en vervolgens op RADIO
op de Beo4 afstandsbediening. (Een simultaanuitzending kan eventueel op de v ideorecorder
worden opgenomen.)
Wanneer de BeoSound 9000 deel uitmaakt van
een geheel geïntegreerd systeem met de
BeoVision Avant, kunt u geluid van TV, Satelliet of
Videoband opnemen op een audiocassettedeck
dat is aangesloten op de AUX-uitgang van de
BeoSound 9000:
• Opnemen in een geheel geïntegreerd systeem:
Bereid de recorder op opname voor en druk b.v.
op TV, dan LIST tot AV* wordt aangegeven,
druk dan op RECORD op de Beo4 en start de
opname op de recorder zelf. Om de opname te
stoppen of in te stellen gebruikt u de
bedieningsorganen van de aangesloten
recorder; dat is via de Beo4 niet mogelijk.
Verandert u tijdens de opname echter van bron,
dan zal de opname worden onderbroken en gaat
de opname verder van de nieuw gekozen bron.
Bij opname via de AUX-aansluiting van de
BeoSound 9000 werkt de opnamevergrendeling
niet.
Opname op een audiorecorder is niet mogelijk
wanneer de BeoSound 9000 wordt gebruikt in
een geheel geïntegreerd systeem met het
BeoSystem AV 9000.
*Opmerking: Om AV in de display van de Beo4 te
kunnen oproepen dient deze functie te worden
toegevoegd. Zie de handleiding van de Beo4 voor
nadere informatie.

Wanneer de BeoSound 9000 wordt gebruikt in
een geheel geïntegreerd Bang & Olufsen AV
systeem, neemt het videosysteem sommige in
deze handleiding genoemde functies over.
Wanneer de BeoSound 9000 is aangesloten op
een BeoVision Avant, dan worden de functies die
gekoppeld zijn aan timer-weergave en geluidscorrecties uitgevoerd via de TV, maar regeling van
het volume blijft mogelijk via de BeoSound 9000.
In een AV systeem worden de luidsprekers (twee
of vier) verbonden met het videosysteem.
Verder dienen in een AV systeem alle bevelen
(audio èn video) gericht te worden op het
videosysteem.
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O V E R Z I C H T

S T A T U S - D I S P L A Y S

Hieronder en op de volgende pagina
vindt U voorbeelden van de meest
voorkomende aanwijzingen in de
display van de BeoSound 9000…

U heeft op AM/FM gedrukt om het bereik te
kiezen waarin U naar een zender wilt zoeken.

Het FM-bereik is gekozen.

U heeft een radiozender gezocht en de BeoSound
9000 heeft een zender gevonden.

De frequentie staat in de display en een vrij
programmanummer wordt aangeboden om de
zender op vast te leggen.

U heeft op P. NO. gedrukt om het
programmanummer van een zender te wijzigen.

De display geeft aan dat de zender is opgeslagen.

U heeft op CLEAR gedrukt om de positie vrij te
maken.

U heeft op NAMING gedrukt om een radiozender
een naam te geven.

De display geeft de letters aan die U heeft
gekozen voor de eerste twee posities en geeft
streepjes voor de nog niet gekozen posities.

U heeft de naam van een radiozender voltooid en
op OK gedrukt om de naam op te slaan.

U kunt de naam echter ook wijzigen of laten
vervallen.

De display geeft aan dat U de wagen op een leeg
CD-vak heeft gezet en dat U een CD moet
inleggen.
U heeft tweemaal op SELECT gedrukt om de
posities waarin de CD’s na het afspelen moeten
komen te bepalen.
U heeft op PAUSE gedrukt en CD nummer 3 is in
pauze gegaan, maar de multi CD-speler is niet
uitgeschakeld.
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U heeft op SELECT gedrukt om te kiezen welke CD
U zult afspelen.

Willekeurig afspelen voor de multi CD-speler is
ingeschakeld.

RANDOM OFF geeft aan dat willekeurig afspelen is
opgeheven.

Afspelen CD-selectie voor de multi CD-speler is
gekozen.

EDIT OFF geeft aan dat het afspelen van selecties
is opgeheven.

U heeft op EDITING gedrukt de display geeft aan
dat nummer 10 op de gekozen CD gedurende 15
seconden wordt gescand of afgespeeld en kan
worden toegevoegd of weggelaten in een
selectie.
Het CD-archief is leeg en er zijn geen namen of
selecties gekozen.

De BeoSound is verbonden met en TV, b.v. een
BeoVision Avant en U dient timer-instellingen te
maken en te controleren via de TV-menu’s.

In een geheel geïntegreerd systeem met een
BeoVision Avant, dan worden TREBLE (hoog),
BASS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS
(loudness) eveneens via de TV ingesteld TV
OPERATED.

U heeft op TIMER gedrukt om een timer-instelling
te maken en de display vraagt om de starttijd.

De huidige tijd verschijnt automatisch.

De display vraagt U de stoptijd voor de timer in te
stellen. Een voorstel verschijnt automatisch in de
display.

De tijd is gekozen op één uur na de starttijd.

U heeft al 15 timer-instellingen gemaakt en
probeert er nog een te maken.

U dient instellingen te wissen alvorens U nieuwe
instellingen kunt maken.

De display geeft aan dat de TIMER functie
ingeschakeld is en dat het systeem of de
luidsprekers zullen worden ingeschakeld zodra
deze wordt uitgevoerd.

TIMER OFF geeft aan dat het systeem niet wordt
ingeschakeld wanneer de timer-instelling wordt
uitgevoerd.
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N O T E S

Datum van aankoop
Verkoper
Dealer
Telefoon
Adres

Noteer hier de serienummers:
BeoSound 9000

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

3508087

0999

Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer

