Het geel-zwarte label op de achterzijde dient
als waarschuwing dat het apparaat een
lasersysteem bevat en is geclassificeerd als een
klasse 1 laser produkt. Neem in geval van
problemen met deze compact disc speler
contact op met Uw Bang & Olufsen handelaar.
Het apparaat dient uitsluitend door
gekwalificeerde vakmensen te worden
geopend.

WAARSCHUWING: Het gebruik van instellingen,
correcties of methoden anders dan hier
beschreven kan U blootstellen aan gevaarlijke
straling.
Dit produkt voldoet aan de EG richtlijn 82/336
betreffende radio interferentie.

V O O R D A T

U

B E G I N T

In de opstel-aanwijzingen wordt uiteengezet hoe Uw
BeoSound Century muzieksysteem wordt samengesteld
en gereedgemaakt voor gebruik. Ook wordt uitgelegd
hoe het apparaat wordt gebruikt en hoe de twee extra
toebehoren worden aangebracht: de actieve FMantenne en de muurbeugel.
Wij raden U aan de instructies in deze gids zorgvuldig
uit te voeren.

Inhoud
4 Samenstellen
5 Opstelling
6 Aansluitingen
7 Klaar voor gebruik…
8 Extra toebehoren
10 Onderhoud

Zie de BeoSound Century handleiding (eveneens
bijgesloten) voor details omtrent de bediening.

OPMERKING!
Sluit de BeoSound Century pas
op het lichtnet aan wanneer de
gehele opstel- en aansluitprocedure als beschreven in
deze gids is voltooid.
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S A M E N S T E L L E N
Glazen deurtje
Zet het glazen deurtje vast door de metalen beugel in de
daarvoor bestemde opening op de voorzijde van de
BeoSound Century. De beugel wordt er in gestoken met
het ingeperste merkteken “UP” naar boven. Druk
voorzichtig op het glazen deurtje tot dit stevig vast zit.
Wanneer dit juist is aangebracht zullen de hoeken van
het deurtje in lijn zitten met de hoeken van het centrale
deel van de BeoSound Century.

Behandel het glazen deurtje
heel voorzichtig! Mocht het
deurtje gebarsten of beschadigd
zijn, vervang het dan direct,
daar anders de kast beschadigd
kan worden. U kunt een nieuw
deurtje bestellen bij Uw
Bang & Olufsen handelaar.

UP
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O P S T E L L I N G
Uw BeoSound Century kan worden geplaatst in zijn voet
op de vloer, op een schap of op een tafel – of, hangend
tegen de wand, met behulp van de muurbeugel (extra
leverbaar – type nr. 2088). Zie de paragraaf “Leverbare
extra’s” voor het aanbrengen van de muurbeugel.
Licht dat gereflecteerd wordt vanaf grote objecten die te
dicht bij de linkerzijde van de BeoSound staan, kan tot
gevolg hebben dat het glazen deurtje niet dicht gaat. U
moet het functioneren van het deurtje van Uw BeoSound
Century daarom testen voordat U bijvoorbeeld gaten in
de muur boort voor een muursteun.
De slanke kast kan bijna overal een plaatsje vinden.
Vermijd plaatsen in direct zonlicht, bij radiatoren of
andere warmtebronnen. Stel het systeem zo op dat een
goede ventilatie gewaarborgd wordt.

Laat een ruimte van 5 cm (2”)
boven en opzij van het systeem
vrij voor voldoende ventilatie.

Voet
De bijgeleverde voet wordt gebruikt om de BeoSound
Century rechtop te laten staan. Zet U de BeoSound
Century zonder de voet rechtop, dan staat deze niet
stabiel genoeg voor een veilig gebruik!

Zo bevestigt U de voet:
Leg het BeoSound Century
muzieksysteem op zijn achterzijde op een tafel o.i.d. en dan:
B

C

B Steek de twee pennen aan de
voorzijde van de voet in de
daarvoor bestemde gaten in
de bodemplaat van het
systeem.
C Beweeg de achterzijde van de
voet naar het systeem toe,
zodat de achterste
uitsteeksels in de uitsparingen
van de achterrand van de
bodemplaat vallen.
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A A N S L U I T I N G E N

AM*

FM
AUX

~
Antenne
Sluit de FM-antenne aan op de aansluiting FM.

FM

Wanneer U de extra leverbare actieve FM-antenne
gebruikt, raadpleeg dan de paragraaf “Leverbare
extra’s”.
Extra apparatuur
Sluit extra apparatuur – indien aanwezig – aan op de
ingang met het opschrift AUX. Dit is uitsluitend een
ingang en is niet geschikt voor het Datalink systeem van
Bang & Olufsen.

AUX

Op deze ingang kunt U b.v. een extra audio cassettedeck
aansluiten, een platenspeler (met ingebouwde
voorversterker) of een andere audiobron. Raadpleeg Uw
Bang & Olufsen handelaar voor extra details.
Netvoeding
Sluit het netsnoer aan op de ingang met het teken ~.

~

K L A A R

V O O R

G E B R U I K …

Zodra U klaar bent met het opstellen van Uw BeoSound
Century, sluit deze dan met het bijgeleverde netsnoer op
het lichtnet aan. De bronkeuze toetsen (RADIO, CD, TAPE,
AUX) en de standby toets licht gedurende een paar
seconden op. Is het deurtje gesloten, dan geeft het rode
lichtje in de standby toets aan dat het apparaat gereed is
voor gebruik.

Om het opstellen te voltooien
worden de voorinstellingen voor
geluidsniveaus, favoriete radiozenders en dergelijke gemaakt,
als beschreven in de handleiding
van Uw BeoSound Century.

Kiezen van de juiste antenne

Kiezen van de actieve antenne
optie:

Voor de FM-antenne zijn er twee mogelijkheden:
• Gebruik van de extra leverbare actieve FM-antenne.
• Gebruik van andere antenne-typen (fabrieksinstelling).
Heeft U de actieve FM-antenne aangebracht, kies dan de
eerste mogelijkheid. Later, bij gebruik van andere FMantennes, dient U er aan te denken de actieve optie
weer ongedaan te maken voor normale ontvangst.

druk op • (standby)
druk op TUNE, 1, STORE
Het cijfer 1 wordt kort
aangegeven.
Uitschakelen van de actieve
antenne optie:
druk op • (standby)
druk op TUNE, 0, STORE
Het cijfer 0 wordt kort
aangegeven.

Afstandsbediening
Uw BeoSound Century kan met een Bang & Olufsen
afstandsbediening worden bediend. Raadpleeg de
handleiding voor nadere informatie.
U kunt eventueel de functie van de afstandsbediening
blokkeren. Later, kunt U dat desgewenst weer ongedaan
maken.

Uitschakelen functie van de
afstandsbediening:
druk op • (standby)
druk op SOUND, 0, STORE
Het cijfer 0 wordt kort
aangegeven.
Weer inschakelen van de
afstandsbediening:
druk op • (standby)
druk op SOUND, 1, STORE
Het cijfer 1 wordt kort
aangegeven.

OPMERKING:
Deze voorinstellingen worden gedaan met de toetsen op de
BeoSound Century, ook al lichten deze niet in rood op!
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L E V E R B A R E

D

E X T R A ’ S *

D

Zo installeert U de actieve FMantenne:
1 Draai de twee schroeven (D)
los en verwijder de beide
plastic afdekkingen die zij
vasthouden.
2 Plaats de antenne in de twee
uitsparingen en zet deze vast
met de twee schroeven die bij
de antenne zijn gevoegd.
Om een juiste werking van de
antenne te verzekeren, is het
essentieel dat U de
bijgeleverde schroeven
gebruikt en deze goed
vastdraait!
3 Steek de antennekabel in de
FM aansluiting en leg de
kabel in de groef.
4 Activeer de antenne als
beschreven onder “Klaar voor
gebruik”.

Actieve FM-antenne (type nr. 2036)
De actieve antenne is een aantrekkelijk alternatief voor
een permanente FM-antenne. Indien juist gemonteerd
fungeert de antenne als een draagbeugel.
Muurbeugel (type nr. 2088)
De muurbeugel is voorzien van twee sleuven voor de
bevestigingsschroeven. Gebruik twee stevige schroeven
– en passende pluggen – om de beugel aan de wand te
bevestigen (als afgebeeld).

↑
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F

1

F
F

E
E

↑
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Zo installeert U de muurbeugel:
• Neem de maten en bepaal
waar de muurbeugel moet
komen. Maak daarbij gebruik
van bovenstaande schets.
• Merk de plaatsen en boor de
gaten in de wand; gebruik de
muurbeugel als mal.
• Zet de muurbeugel als
gebruikelijk met schroeven en
pluggen op de wand vast.
• Bevestig de afstandsplaat (E)
op de achterzijde van het
BeoSound Century muzieksysteem.
• Hang Uw muzieksysteem met
de gaten (F) aan de twee
haken die nu uit de wand
steken.
OPMERKING: Let erop dat de
gaten op de juiste wijze achter
het uitsteeksel van elke haak
zitten!

* De extra leverbare toebehoren
zijn verkrijgbaar bij Uw
Bang & Olufsen handelaar.
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O N D E R H O U D
Gebruik een zachte, droge
doek om stof af te nemen van
het BeoSound Century
muzieksysteem.
Gebruik nooit alcohol of
andere oplossende middelen
om enig deel van de BeoSound
Century schoon te maken!

Voordat U Uw BeoSound Century gaat schoonmaken,
raden wij U aan de lichtnet-aansluiting los te nemen,
om te voorkomen dat het glazen deurtje steeds
automatisch open en dicht gaat. Terwijl het systeem
niet is aangesloten kunt U het deurtje met de hand
openen. Er is maar weinig kracht voor nodig om dat te
doen.
Het glazen deurtje kan worden verwijderd om, indien
nodig, aan de binnenzijde worden schoongemaakt. U
verwijdert het glazen deurtje door het eenvoudig stevig
maar voorzichtig vast te nemen en ferm naar buiten te
trekken. Maak het glazen deurtje schoon met een milde
raamreiniger.
Zet het deurtje weer vast als beschreven onder
“Samenstellen” en sluit het systeem weer op het net
aan.
De luidspreker-frontjes van het BeoSound Century
systeem kunnen vervangen worden. Raadpleeg
daarvoor Uw Bang & Olufsen handelaar.
Bandloop
De bandloop – bestaande uit koppen, aandrukrollen en
andere delen waarmee de band in aanraking komt bij
weergave en opname – dienen zo nu en dan schoongemaakt te worden om te voorkomen dat er zich vuil en
stof op vastzet. Het is ook een goede gewoonte vóór elke
belangrijke opname de bandloop te reinigen.

Gebruik een speciale
schoonmaakset voor koppen, of
een simpele katoenen wattetip
en een voor dit doel speciale
vloeistof. Schoonmaken doet U
zonder een cassette in het vak!
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Behandelen van Compact Discs
Compact Discs (CD’s) dienen met dezelfde zorg te
worden behandeld en opgeborgen als conventionele
platen. Houd CD’s altijd vast bij de rand en berg ze op in
het doosje na het afspelen. Schoonmaken is normaal
gesproken niet nodig.
Zouden er toch vingerafdrukken of vuil op de CD
komen, veeg dit dan weg met een schone en niet
rafelende zachte, droge doek. Gebruik nooit oplossende
vloeistoffen of schuurmiddelen op een CD. Vermijd
extreme warmte en vochtigheid en schrijf nooit op Uw
CD’s.

Veeg een CD altijd van het
centrum naar de rand schoon.

Behandelen van Compact Cassettes
Compact Cassettes altijd opbergen in hun doosje bij
normale kamertemperatuur. Vermijd extreme
temperaturen en vochtigheid.
Voordat U een cassette inlegt controleren of de band
strak staat. Zo niet trek de band dan strak met een
potlood o.i.d.

1

2

Start

Bang & Olufsen

U kunt Uw cassettes beveiligen tegen onbedoeld wissen
door één of beide nokjes te verwijderen die zich op elke
hoek van de cassette bevinden. Door het nokje te
verwijderen kan de recorder voor desbetreffende zijde
niet op opname worden geschakeld.
Wilt U later toch een opname op een aldus beveiligd
bandje maken, dek de opening dan af met een stukje
plakband.

Het linker nokje geldt voor de
opnamen op kant 1 (A) en het
rechter met de opnamen op kant
2 (B).
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