
Bedieningshandleiding

BeoSound 9000





Inhoud van de bedieningshandleiding

U hebt de beschikking over twee boekjes die u

helpen vertrouwd te raken met uw Bang &

Olufsen product.

De Bedieningshandleiding bevat informatie

over het dagelijks gebruik. Het

Referentiehandboek bevat een gedetailleerd

overzicht van alle aspecten van het apparaat.

Aan de rechterkant vindt u de inhoud van de

bedieningshandleiding. Hieronder worden de

belangrijkste hoofdstukken van het

referentiehandboek vermeld.
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Informatie over het gebruik van de BeoSound 9000

U kunt de BeoSound 9000 bedienen

via het bedieningspaneel of op

afstand via de Beo4-

afstandbediening.

Of u de BeoSound 9000 op een tafel

zet, verticaal of horizontaal aan de

wand monteert of op de speciaal

ontworpen vloerstandaard plaatst, u

kunt altijd de positie van het

bedieningspaneel (en het display)

bijstellen zodat u de BeoSound 9000

optimaal kunt bedienen.

Cd-speler

De BeoSound 9000 heeft zes cd-laden. Een
loopwerk zorgt ervoor dat de cd’s in de laden
worden afgespeeld. U kunt het loopwerk
verplaatsen door op de toets voor directe cd-
keuze naast de cd-lade te drukken.

Als u de BeoSound 9000 standby zet, wordt
het loopwerk automatisch altijd naast het
bedieningspaneel en de cd-lade 1 geplaatst.
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OPMERKING! Raadpleeg het referentiehandboek

voor aanwijzingen over het verwijderen en

terugplaatsen van het bedieningspaneel.

BeoSound 9000 bedieningspaneel

Laadtoets
De laadtoets bevindt zich aan de benedenzijde

van de BeoSound 9000.

Toets voor directe cd-keuze
Naast elk van de zes cd-laden bevindt zich een

keuzetoets. 

Druk op deze toets om de cd in de lade af te

spelen.

• Standbytoets

Aansluiting voor koptelefoon



De toetsen op het bedieningspaneel

De toetsen op het bedieningspaneel zijn
handig gegroepeerd naar soort functie,
waardoor ze bij het bedienen van het systeem
gemakkelijk te vinden zijn.

Items in het display

In het display wordt aangegeven waar de
BeoSound mee bezig is, bijv. met het afspelen
van een cd-reeks genaamd GLENN MILLER.
Raadpleeg Schakelen tussen displays in het
referentiehandboek voor een gedetailleerde
beschrijving van de displayfuncties.

TREBLE RESET

BASS MUTE

BALANCE VOL    

LOUDNESS VOL   

OK

TIMER ON/OFF

CHECK

CLOCK CLEAR

OK

RANDOM CD

EDIT PAUSE

SELECT EDITING

NAMING CLEAR

OK

TUNE RADIO

AM/FM

P. NO.

NAMING CLEAR

OK

A. AUX

A. AUX-functie. Met deze toets kunt u extra

audioapparatuur inschakelen.

Standbyfunctie. Met deze toets zet u de

BeoSound 9000 standby.
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Geluid aanpassen. Met deze

toetsen kunt u het geluid

aanpassen:

VOL ∧ en VOL ∨: Hiermee zet

u het geluid harder of zachter.

MUTE: Hiermee schakelt u de

luidsprekers uit of in.

TREBLE, BASS, BALANCE en

LOUDNESS: Hiermee kunt u

het geluid aanpassen.

RESET: Hiermee zet u de

geluidsinstellingen terug naar

hun standaardinstellingen.

Timerfuncties. Met deze

toetsen kunt u de timerfuncties

gebruiken:

TIMER: Hiermee kunt u de

BeoSound 9000 op een

bepaald tijdstip laten starten

of stoppen.

ON/OFF: Hiermee bepaalt u of

de betreffende timer wordt

in- of uitgeschakeld.

CHECK: Hiermee controleert u

timerinstellingen.

CLEAR: Hiermee wist u

timerinstellingen.

CLOCK: Hiermee kunt u de

ingebouwde klok instellen of

afbeelden.

Cd-functies. Met deze toetsen

kunt u de cd-functies

gebruiken:

CD: Hiermee speelt u de cd af.

PAUSE: Hiermee pauzeert u het

afspelen.

SELECT en EDITING: Hiermee

programmeert u reeksen cd’s

en tracks.

RANDOM en EDIT: Hiermee

kunt u cd’s of bepaalde tracks

in willekeurige volgorde laten

afspelen.

NAMING: Hiermee kunt u cd’s

en reeksen een naam geven.

CLEAR: Hiermee kunt u

programma-instellingen

wissen.

Radiofuncties. Met deze toetsen kunt u de

radiofuncties gebruiken:

RADIO: Hiermee zet u de radio aan.

TUNE, AM/FM en P. NO.: Hiermee kunt u

zenders opzoeken en nummeren.

NAMING: Hiermee kunt u zenders een naam

geven.

CLEAR: Hiermee kunt u zenders wissen.

Als PIN in het display verschijnt als u voor de
eerste keer een functie activeert en u hebt
nog geen pincode van uw Bang & Olufsen-
dealer ontvangen, kunt u contact opnemen
met uw dealer om een pincode te ontvangen.
Raadpleeg het hoofdstuk Het pincodesysteem
op pagina 36 van het referentiehandboek
voor meer informatie over de pincodefunctie.
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Als u 1 t/m 6 cd’s in de 

BeoSound 9000 hebt geladen, kunt

u de cd’s gaan afspelen.

Als u op de toets CD drukt om het

afspelen te starten, wordt alle

informatie over de cd’s vastgelegd,

zoals het aantal tracks. Vervolgens

worden alle geladen cd’s afgespeeld. 

U kunt tussen de cd’s en de

afzonderlijke tracks op cd’s schakelen

en de tracks in iedere gewenste

volgorde beluisteren. Met de functie

voor afspelen in willekeurige

volgorde worden cd’s en tracks op de

verschillende cd’s in een willekeurige

volgorde afgespeeld.

De BeoSound 9000 stopt na twaalf

uur ononderbroken afspelen. Als u

een andere bron kiest, wordt de cd-

speler automatisch uitgeschakeld.

De cd-speler gebruiken

Cd’s laden

Druk op de laadtoets om de glazen deur te
openen. U kunt de cd’s die u wilt afspelen
laden of cd’s uit hun lade nemen.

Als het loopwerk zich boven de lade bevindt

waarin u een cd wilt laden, verplaatst u het

loopwerk door op de toets voor directe keuze te

drukken aan de voorzijde van een andere lade.

Druk hierop om de

glazen deur te openen

Druk hierop om de

glazen deur te sluiten,

of...

...druk hierop om de

deur te sluiten en het

afspelen te starten

CD

Een cd moet worden geladen met het label naar

u toe. Pak de cd vast bij de rand en plaats hem

(bovenkant eerst) in de lade. Om de cd te

verwijderen, pakt u hem bij de rand en trekt u

hem licht naar u toe.
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Cd’s afspelen

U start het afspelen van een cd door op de
OK-toets te drukken in het gedeelte met cd-
toetsen. U kunt een bepaalde cd afspelen
door op de toets voor directe cd-keuze* naast
de betreffende cd-lade te drukken.

*U kunt de toetsen voor cd-keuze ook gebruiken

om door de tracks van de cd’s te bladeren. Door

één keer op de toets te drukken, selecteert u de

cd; door de toets ingedrukt te houden, bladert u

door de tracks van de betreffende cd.

Druk hierop om de cd

af te spelen

Druk hierop om de

volgende track af te

spelen

Druk hierop om de

track nog een keer af te

spelen; druk twee keer

hierop om de vorige

track af te spelen

Druk hierop om het

afspelen te

onderbreken

Druk hierop om het

afspelen te hervatten

Druk hierop om de

luidsprekers uit te

schakelen. Druk

opnieuw om de

luidsprekers weer in te

schakelen

Druk hierop om naar

standby te schakelen

CD

� 

�

PAUSE

CD

MUTE

•

Cd-tracks in willekeurige volgorde
afspelen

Als u de functie voor afspelen in willekeurige
volgorde selecteert, worden de cd-tracks
telkens als een bepaalde reeks cd’s of tracks
wordt gekozen in een andere volgorde
afgespeeld.

Als u de functie voor afspelen in willekeurige

volgorde uitschakelt terwijl een cd wordt

afgespeeld, worden alle tracks na het actieve

nummer in numerieke volgorde afgespeeld, ook al

zijn sommige tracks al gespeeld toen de functie

voor afspelen in willekeurige volgorde nog was

ingeschakeld.

U kunt de functie RANDOM combineren met de

functie EDIT en uw favoriete tracks in willekeurige

volgorde laten afspelen. U kunt deze twee functies

ook combineren met SELECT en uw favoriete

tracks van bijvoorbeeld twee cd’s in willekeurige

volgorde laten afspelen.

Druk hierop om de cd

af te spelen

Druk hierop om

RANDOM ON af te

beelden en de functie

voor afspelen in

willekeurige volgorde te

activeren

Druk twee keer hierop

om RANDOM OFF af te

beelden en de functie

voor afspelen in

willekeurige volgorde te

stoppen

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

OPMERKING! Raadpleeg Een reeks tracks

programmeren van één cd en Bewerkte cd’s

afspelen in het referentiehandboek voor

informatie over de functie EDIT.
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U kunt de BeoSound 9000 uw favoriete cd’s in
een bepaalde volgorde laten afspelen. Telkens
als u een cd opneemt in een reeks gaat het
rode lampje naast de cd-lade branden.

Als u dat wilt kunt u de gekozen cd-reeks
negeren en naar een cd luisteren die niet in
de reeks is opgenomen. Druk op de toets voor
directe cd-keuze naast de cd die u wilt
beluisteren en het afspelen wordt meteen
gestart.

U kunt ook een cd uit de reeks weglaten,
maar alleen als u zich nog in de optie SELECT
bevindt*. Druk daarvoor opnieuw op de toets
voor directe cd-keuze naast een cd die al deel
uitmaakt van de reeks.

Cd’s kiezen om in willekeurige
volgorde af te spelen

De gekozen cd’s worden afgespeeld in
numerieke volgorde en worden twaalf uur
achter elkaar afgespeeld, tenzij het afspelen
wordt onderbroken.

Druk hierop om een cd

af te spelen

Druk op SELECT en

SELECT DISC verschijnt

in het display

Druk op de toetsen

voor directe cd-keuze

naast de cd’s die u wilt

opnemen in de reeks

Druk op SELECT om het

wissen van een reeks te

activeren en alle zes

cd’s af te spelen

Druk hierop om de

reeks te wissen

CD

SELECT
SELECT DISC

SELECT

CLEAR

*OPMERKING! Nadat u op SELECT hebt gedrukt,

blijft deze optie 25 seconden actief. Als u op een

toets voor directe selectie drukt nadat de optie

SELECT is beëindigd, wordt uw reeks meteen

afgebroken en de gekozen cd afgespeeld. Als de

cd is afgespeeld, gaat de BeoSound 9000 verder

met het afspelen van de eerder gekozen reeks.

>> De cd-speler gebruiken
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Om naar de radio te kunnen

luisteren, moet u eerst de frequenties

van de zenders opzoeken en

opslaan.

In de BeoSound 9000 kunt u

maximaal 60 zenders opslaan

(raadpleeg het referentiehandboek

voor meer informatie).

De radio gebruiken

De radio aanzetten

Als u de radio aanzet, wordt automatisch de
zender geselecteerd waar u het laatst naar
hebt geluisterd. In het display wordt
aangegeven welke zender dat is.

Druk hierop om de

radio aan te zetten

Druk hierop om door

de opgeslagen

radiozenders te

bladeren

Druk hierop om naar

standby te schakelen

RADIO

� 

�

•



Als u een geluidsniveau opslaat,

begint de BeoSound 9000 op deze

geluidssterkte te spelen als u hem

aanzet. Raadpleeg

Geluidsinstellingen aanpassen en

opslaan in het referentiehandboek

voor meer informatie over het

aanpassen en opslaan van

geluidsniveaus.

Het volume aanpassen

3507470 0504 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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Het geluidsniveau aanpassen

Terwijl u naar een cd of naar de radio luistert,
kunt u het volume natuurlijk op elk gewenst
moment aanpassen.

Hiermee zet u het

geluid harder of zachter

Hiermee schakelt u de

luidsprekers meteen uit.

Druk opnieuw om de

luidsprekers weer in te

schakelen

VOL ∧
VOL ∨

MUTE
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