BeoSound 3000

Handleiding

Inhoud van de handleiding

U hebt de beschikking over twee boekjes die u
helpen vertrouwd te raken met uw Bang &
Olufsen-product.
De
Handleiding

BeoSound 3000

BeoSound 3000

Guide

Reference book

Het
Referentiehandboek

De Handleiding bevat informatie over het
dagelijks gebruik. Het Referentiehandboek
bevat een gedetailleerd overzicht van alle
aspecten, de installatie en een uitgebreide
uitleg van het apparaat.
Rechts ziet u de inhoud van deze handleiding
en hieronder vindt u de belangrijkste
hoofdstukken van het Referentiehandboek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installatie, 6
Aansluiten, 7
Montage, 8
Audio-/video-opstelling, 9
Het geluid aanpassen, 10
Ingebouwde klok, 11
Afstemmen, 12
Op een bepaald tijdstip starten en
stoppen, 14
Dagelijks gebruik, 16
Displays, 17
Cd’s op verschillende manieren
afspelen, 18
Alleen favoriete tracks afspelen, 20
Onderhoud, 22
Afstandsbediening, 23
Gebruik in combinatie met een
videosysteem, 24
Een pincode instellen en invoeren, 26

Informatie over het gebruik van de
BeoSound 3000
5 Toetsen op het bedieningspaneel
5 Wat u op de displays ziet
Opmerking: Raadpleeg pagina 5 van het
referentiehandboek voor een legenda die
aangeeft hoe in deze handleiding een toets,
bron of statusdisplay in een reeks instructies
wordt weergegeven.

De cd-speler gebruiken
6 Een cd afspelen
6 Verschillende manieren om cd’s af te
spelen – willekeurig en herhaald

Alleen favoriete cd-tracks afspelen
7 Een tracklijst creëren
7 Uw tracklijst wissen

De radio gebruiken
8 De radio inschakelen
8 Het geluid harder en zachter zetten
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Informatie over het gebruik van de BeoSound 3000
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Wanneer u uw hand uitsteekt naar
de glazen deurtjes, gaat de
BeoSound 3000 automatisch open
en verschijnt het muzieksysteem dat
achter de deurtjes schuilgaat.

1. Nomeooo jxisks skjs kskd skd oo jxisks
2. Skjs kskd skd oo
3. Jxisks skjs kskd skd Nomeooo
4. Jxisks skjs kskd skd oo jxisks skjs kskd
5. Skd oo jxisks skjs kskd skd
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Druk op de toets LOAD in het rechter gedeelte
van het bedieningspaneel om de klem waarmee
de cd wordt vastgezet, omhoog te laten
bewegen.
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U kunt nu een cd uit de lade verwijderen en de
cd laden die u wilt afspelen. Laad de cd altijd
met het cd-label naar u toe.
Druk opnieuw op LOAD om de klem te laten
zakken. Wanneer u op de toets CD drukt om de
cd af te spelen, gaat de klem automatisch naar
beneden.
De geopende deurtjes bieden u toegang tot
het bedieningspaneel waarmee u de cd-speler
en de radio volledig kunt bedienen.

Aansluiting voor koptelefoon. Als een
koptelefoon is aangesloten, worden
de luidsprekers van de
BeoSound 3000 automatisch
uitgeschakeld.
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De toetsen op het bedieningspaneel
Alle bedieningstoetsen zijn op één plaats
bijeen gebracht. Ze zijn handig gegroepeerd
op de verschillende soorten functies, zodat u
ze gemakkelijk kunt vinden tijdens het
bedienen van het systeem.

Displays
Op de displays ziet u waar het systeem mee bezig
is. De verwijzingen in het bovenste display hebben
betrekking op functies van de cd-speler,
bijvoorbeeld het tracknummer.
Het onderste display toont de naam van de
huidige radiozender, of vertelt u welke cd wordt
afgespeeld als u deze tenminste een naam hebt
gegeven.

TRACK

Secundaire functies
Met deze groep toetsen hebt u toegang tot alle
gebruikte secundaire functies, bijvoorbeeld voor
het afstemmen op radiozenders of programmeren.
Zie pagina 12 van het referentiehandboek voor
nadere instructies.
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Cijfertoetsen
Met de cijfertoetsen kunt u andere
zendernummers of tracks op een cd
selecteren.

OPMERKING! 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. Zie voor
meer informatie over de pincodefunctie het
hoofdstuk “Een pincode instellen en invoeren” op
pagina 26 van het referentiehandboek.

LOAD

CD

PLAY

Primaire functies
Met de toetsen aan de rechterkant van het
bedieningspaneel hebt u toegang tot alle
primaire functies; het systeem in- en
uitschakelen, het geluid aanpassen en de radio
en cd-speler bedienen.

De cd-speler gebruiken
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Als u op de toets CD drukt om de
ingevoerde cd af te spelen, wordt
eerst alle informatie over de cd
vastgelegd, zoals het aantal tracks.
Vervolgens wordt de cd vanaf het
begin afgespeeld. Het afspelen gaat
door totdat de cd is afgelopen en
daarna schakelt de BeoSound 3000
automatisch naar stand-by als u het
systeem gedurende 30 minuten niet
meer hebt bediend.
U kunt naar andere tracks gaan of
door de cd bladeren – net alsof u
een cassettebandje vooruit of
achteruit spoelt.

Een cd afspelen
Als u een cd afspeelt, kunt u deze te allen
tijde stopzetten. Als u een andere bron
selecteert, stopt de cd automatisch. Als u door
een cd bladert, gaat dit bladeren net zolang
door totdat u uw vinger van de toets haalt.
Zodra u uw vinger van de toets haalt, begint
de cd weer af te spelen.

CD

0–9

▲

Het is ook mogelijk om een cd in
willekeurige volgorde af te spelen en
om een cd of slechts een track
gedurende een periode van
maximaal 12 uur steeds weer te
herhalen. Deze functies kunnen in
combinatie met elkaar of
afzonderlijk worden gebruikt.
U kunt altijd bijhouden waar de cdspeler mee bezig is door naar de
displays te kijken. In de displays
wordt het nummer of de tijd van de
track weergegeven, afhankelijk van
de displaymodus die u hebt gekozen.
Als u de cd een naam hebt gegeven,
wordt deze ook in het display
afgebeeld*.

Speelt een geladen cd
af

Verschillende manieren om cd’s af te
spelen
Met de functie voor het afspelen in
willekeurige volgorde worden alle tracks op
de cd in willekeurige volgorde afgespeeld.
Met de functie voor herhaald afspelen wordt
de geladen cd steeds weer opnieuw
afgespeeld gedurende maximaal 12 uur. Met
de afspeelfunctie kunt u een bepaalde track
steeds opnieuw afspelen. De functies worden
uitgeschakeld door opnieuw op de toetsen
RANDOM, REPEAT of REPLAY te drukken.

RANDOM
ON

Speelt specifieke tracks
af
Speelt de volgende
track af

REPEAT
ON

▼

Speelt de vorige track
af

STOP

Pauzeert het afspelen

PLAY

Hervat het afspelen

REPLAY

tt

Zoekt voorwaarts tot
het einde van de cd

ss

Zoekt achterwaarts tot
het begin van de cd.
Houd de toets
ingedrukt totdat u het
gewenste punt hebt
bereikt

ON

Druk op RANDOM
terwijl de cd wordt
afgespeeld.
ON wordt weergegeven
en RANDOM verschijnt
in het bovenste display
Druk op REPEAT terwijl
de cd wordt afgespeeld.
ON wordt weergegeven
en REPEAT verschijnt in
het bovenste display
Als u de track hoort die
u wilt herhalen, drukt u
op REPLAY.
ON wordt weergegeven
en REPEAT verschijnt in
het bovenste display

Opmerking: 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
afgespeeld toen de functie voor afspelen in
willekeurige volgorde nog was ingeschakeld.

*OPMERKING! Als het display is ingesteld op de
weergave van de naam van de cd, verschijnt
alleen de naam in het display en kunt u de
verstreken tijd niet zien. Zie pagina 17 van het
referentiehandboek voor meer informatie over de
verschillende displaymodi.

Alleen favoriete cd-tracks afspelen

Het komt soms voor dat u niet alle
tracks op een cd goed vindt. Daarom
is het mogelijk de cd te bewerken,
zodat alleen de tracks die u goed
vindt en selecteert worden
afgespeeld. De gekozen tracks
worden in numerieke volgorde
afgespeeld.
Laad de cd die u wilt bewerken om
het scannen van de cd te starten.
Scanning betekent dat telkens de
eerste 15 seconden van elke track op
de cd worden afgespeeld. In het
display verschijnt het tracknummer
van de cd die op dat moment speelt.
Tijdens het luisteren naar de track
moet u beslissen of u deze wilt
toevoegen aan of uitsluiten van de
lijst.
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Een tracklijst afspelen of wissen

Een tracklijst kiezen en opslaan

Wanneer u een cd hebt bewerkt en u een
eigen tracklijst hebt samengesteld, wordt
deze tracklijst altijd afgespeeld wanneer u
deze cd afspeelt. Als u dat wilt, kunt u echter
ook de hele cd beluisteren. Ook kunt u de
opgegeven tracklijst wissen om de cd
voortaan altijd weer in zijn geheel af te
spelen.

Voorafgaand aan het bewerken, moet u de cd
eerst starten. Als u niets opgeeft, wordt de
track automatisch toegevoegd aan de lijst. Als
u de functie afsluit voordat u over alle tracks
van de cd een beslissing hebt genomen,
worden de resterende tracks weggelaten uit
de lijst.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED

Druk op CD om de
bewerkte tracklijst af te
spelen. CD ED wordt
weergegeven
Om de hele cd af te
spelen...
Druk op CD-ALL
Om een lijst te
wissen...
Druk op EDIT om een
tracklijst te wissen
terwijl de bewerkte cd
wordt afgespeeld.
EDIT ? wordt
weergegeven
Druk op DELETE om de
hele lijst te wissen.
DELETED wordt
weergegeven

EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

▲

▼

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

OPMERKING! U kunt de functie voor het kiezen
van tracks ook gebruiken in combinatie met de
functies voor afspelen in willekeurige volgorde en
herhaald afspelen. Zie hiervoor de vorige pagina.

Druk op EDIT om de cd
te bewerken terwijl deze
wordt afgespeeld. EDIT ?
wordt weergegeven
Druk op PLAY om het
scannen van de cd te
starten. EDITING wordt
weergegeven en SCAN
verschijnt in het bovenste
display
Druk op ▲ om een track
aan de tracklijst toe te
voegen
Druk op ▼ om een
tracknummer weg te
laten uit de lijst
EDIT OK ? wordt in het
display afgebeeld als de
laatste track is
toegevoegd of
weggelaten
Druk op STORE om de
reeks op te slaan.
STORED wordt
weergegeven
Druk op elk gewenst
moment op STORE als u
de bewerkingsprocedure
wilt beëindigen voordat
de laatste track is
toegevoegd of
weggelaten

Opmerking: Als u een fout maakt of als u van
gedachten verandert terwijl u de tracks selecteert,
drukt u gewoon nogmaals op de toetsen CD en
EDIT om opnieuw te beginnen.

De radio gebruiken
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Om naar de radio te kunnen
luisteren, moet u eerst de
zenderfrequenties opzoeken en
opslaan.
In de BeoSound 3000 kunt u
maximaal 60 radiozenders opslaan
(zie pagina 12 van het
referentiehandboek voor meer
informatie).

De radio inschakelen

Het geluid aanpassen

Als u de radio inschakelt, wordt de zender
waar u het laatst naar geluisterd hebt
automatisch geselecteerd.

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

RADIO

0–9

▲
▼

•

Druk op RADIO om de
radio in te schakelen
Gebruik de cijfertoetsen
om een opgeslagen
zender te selecteren
Door alle opgeslagen
zenders lopen
Het systeem stand-by
zetten

Opmerking: Wanneer u op 0 drukt, schakelt u van
de huidige radiozender over naar de vorige
radiozender.

∧
∨
MUTE

Het geluid harder of
zachter zetten
Hiermee schakelt u de
luidsprekers meteen uit.
Druk opnieuw op
MUTE om de
luidsprekers weer in te
schakelen
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