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C E N T U R Y

De BeoSound Century is een
fascinerend en klein, maar
opmerkelijk krachtig muzieksysteem
met ingebouwde luidsprekers en drie
geïntegreerde audiobronnen: CDspeler, radio en cassetterecorder.
De BeoSound Century verenigt dat
alles op een zeer elegante en
individuele wijze, waardoor het
systeem gemakkelijk te gebruiken is
waar U maar wilt – staande op zijn
voet, of hangend aan de wand met de
speciaal daarvoor bestemde
muurbeugel.
Het magische glazen deurtje dat
openschuift zodra U het systeem
nadert en de gemakkelijke en
eenvoudige bediening van de
muziekbronnen, maken het
BeoSound Century muzieksysteem
een plezierige en prettige partner.

Handleiding
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In deze handleiding vindt U alle functie van het
BeoSound Century muzieksysteem en hoe deze op
het systeem worden bediend.
Afstandsbediening met de Beo4 afstandsbediening is eveneens mogelijk. Zie pagina 26 - 27.
Complete aanwijzingen voor samenstellen en
opstellen vindt U in de afzonderlijke opstel-gids,
die eveneens bij het systeem werd geleverd.
Opmerking: de Beo4 afstandsbediening, een
muurbeugel om de BeoSound Century aan de
wand te hangen en een draagbeugel die dienst
doet als actieve FM-antenne zijn allen als extra
leverbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.
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E E N

U I T N O D I G I N G

Opmerking: op de volgende pagina vindt U de
vier bedieningsfasen waarin Uw BeoSound
Century muzieksysteem zich kan bevinden.

Telkens wanneer U de BeoSound
Century nadert schuift het glazen
deurtje open en alle relevante toetsen
lichten rood op. Een uitnodiging om te
beginnen!
Door op een rode toets te drukken
reageert het systeem – hetzij door de
instructie uit te voeren, dan wel door
een reeks toetsen te activeren, of zelfs
beide.
Op deze manier begint de BeoSound
Century een handige conversatie met U
over de muziekbronnen: CD-speler,
radio, of cassettedeck.

LOAD

RADIO

CD

TAPE
APE

AUX

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN
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Het BeoSound Century systeem staat op standby,
maar reageert op een simpele handbeweging.

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN

Zodra U het systeem nadert gaat het open en de
vier brontoetsen lichten op – een uitnodiging om
te beginnen!

LOAD

RADIO

CD

TAPE
APE

AUX

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN

Nu, drukt U één van de brontoetsen in. Deze bron
begint te spelen en het systeem geeft U alle de
relevante toetsen voor die bron (hier de CD-speler).

RADIO

SOUND

MODE

REC

CD

TAPE
APE

AUX

< STEP

STOP

STEP >

1

2

3

4

5

6

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN

Laat U de BeoSound Century verder met rust, dan
sluit het glazen deurtje en het licht dooft. Alleen de
brontoets en de display blijft branden en houdt U op
de hoogte van de bron die speelt.
CD

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN
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U I T G A N G S P U N T E N
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De drie bronnen
Telkens wanneer U de BeoSound
Century nadert gaat het glazen deurtje
open en alle relevante toetsen lichten
op als uitnodiging één van de muziekbronnen te laten spelen: CD-speler,
radio of cassettedeck...

Bovenin het systeem vindt U de ruimte voor de
compact discs. De compact disc wordt op zijn
plaats gehouden door een klem, die omhoog en
omlaag wordt bewogen via de LOAD toets (rechts
boven).

De radio van de BeoSound Century wordt
zichtbaar zodra deze wordt gebruikt. Alle toetsen
van de radio lichten op en – met een P – geeft de
display aan dat een radioprogramma wordt
ontvangen.

LOAD

RADIO

CD

TAPE

AUX

Het middelste gedeelte van het systeem bevat de
display en alle toetsen die nodig zijn om het
systeem te bedienen. Nadere informatie vindt U
op pagina 8 - 9.

Het onderste deel is voor het cassettedeck. Het
deck past zich automatisch aan op het type band
dat U gebruikt: ferro of chroom.

Start

Bang & Olufsen

BANG & OLUFSEN
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Laden van een CD
Door op te toets LOAD te drukken gaat de klem
die de CD op zijn plaats houdt omhoog. U kunt
dan de CD verwijderen uit het vak en een andere
inleggen.
Leg een CD altijd in met de tekst naar U toe!
1. Lorem ipsum golan est
2. Tse nalog muspi merol ipsum
3. Muspi lamor logan
4. Manol skalo
5. Ikko tidal fylge sin repos
6. Fydsal indo skydelse

Druk op LOAD om de klem weer te laten zakken.
U kunt ook op CD drukken, waarop de klem naar
beneden gaat en de CD direct begint te spelen.

7. Lorem ipsum golan
8. Tse nalog muspi
9. Muspi lamor logan
10. Manol skalo

Laden van een cassette
De cassette moet geladen worden met de bandopening naar beneden. Steek de bovenzijde eerst
in en druk dan de onderste helft erin tot de
cassette goed in het loopwerk zit.
Om de band uit te nemen neemt U de beide
zijden van de cassette iets onder het midden vast,
en trek de cassette voorzichtig maar ferm naar
buiten.

Hoofdtelefoon
Hoofdtelefoonaansluiting
De aansluiting voor hoofdtelefoon vindt u op de
achterzijde van de BeoSound Century, zoals
hiernaast is aangegeven.
Zodra u de hoofdtelefoon op de BeoSound
Century aansluit, worden de luidsprekers
uitgeschakeld. Het geluid via de luidsprekers komt
weer terug als de hoofdtelefoonplug weer wordt
verwijderd.

PHONES

Laat de klem die de CD vasthouden
omhoog en omlaag gaan
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> Uitgangspunten bij de bediening

Toetsen en display
Door op een rode toets te drukken
activeert U de BeoSound Century –
hetzij met het uitvoeren van een
instructie, dan wel met het activeren
van een ander stel toetsen – of beide.

Met de toets SOUND kunt U de geluidsniveaus
instellen: volume, balans, laag, hoog en loudness
(pagina 22-23).

●

De display en de rode toetsen leiden U
door elke procedure en bediening die
U wilt uitvoeren, waarmee spelenderwijs een conversatie tussen U en de
muziekbronnen wordt gevoerd.
Deze pagina’s laten U zien waarvoor
de display en de 26 toetsen worden
gebruikt…

Met de toets STORE kunt U gegevens opslaan:
radiozenders op programma-posities (pagina 12);
● voorkeur-instellingen geluid (pagina 23);

Met de toets REC kunt U de bron die U hoort
opnemen (pagina 18-20).

De toets MODE wordt gebruikt voor:
in- en uitschakelen van willekeurig
afspelen bij CD (pagina 15);
● in- en uitschakelen van de
ruisonderdrukking bij cassette (pagina 17);
● in- en uitschakelen van autoreverse bij
cassette (pagina 20).
●

MODE

REC

STORE

SOUND

De display houdt U op de hoogte van wat het
systeem doet en van een lopende procedure. Zie
de aanwijzingen in deze gids en op pagina 25.

MODE
RADIO

CD

TAPE

AUX

De bronkeuze-toetsen. U kunt naar de volgende
bronnen luisteren:
● RADIO schakelt de radio in (pagina 10 - 13);
● CD schakelt de CD-speler in (pagina 14 - 15);
● TAPE start de cassetterecorder (pagina 16 - 20);
● AUX kiest een extra bron (pagina 21).

RADIO

CD

TAPE

AUX

<STEP

0

1

2

3

4
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De beide step-toetsen, <STEP en STEP>, worden gebruikt:
● voor het doorlopen van:
– radioprogramma’s (pagina 10),
– nummers op een CD of een cassette (pagina 14 en 17);
● voor het zoeken van radiozenders (pagina 11);
● voor heen- en terugspoelen van een cassette
(pagina 17);
● voor het afbreken van een opname (pagina 19)
● voor het instellen van de verschillende geluidsniveaus
(pagina 22 - 23).

N.B. Voor een komplette beschrijving van de
verschillende funkties van het systeem wordt u
verwezen naar de relevante pagina’s.

STOP wordt gebruikt voor:
● voor het pauzeren van een CD of een cassette
(pagina 14 en 16);
● voor het pauzeren en stoppen van een opname
(pagina 18).
● Voor het instellen en activeren van een Timer
uitschakeling (pagina 24)
De TUNE toets is voor het afstemmen van
nieuwe radiozenders (pagina 11 - 12).

<STEP

STOP

STEP>

TUNE

De volumetoetsen zijn voor het instellen van de
geluidssterkte hoger of lager.

LOAD

De LOAD toets beweegt de klem van
de CD omhoog en omlaag (pagina 7).
De standby toets schakelt het
systeem op standby.

REC

STORE

SOUND

STOP

STEP>

TUNE

5

6

7

LOAD

8

9

De cijfertoetsen worden gebruikt voor:
● intoetsen van radio programmanummers of
frequenties (pagina 10 - 11);

●
●

intoetsen van CD nummers (pagina 14);
afspelen van een cassette vanaf het begin
(pagina 16).
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Luisteren naar radioprogramma’s
RADIO

STEP>

Schakelt de radio in

Indrukken om de band te doorlopen
naar een hogere frequentie...

MODE

REC

STORE

SOUND

RADIO

CD

TAPE

AUX

<STEP

STOP

STEP>

TUNE

0

1

2

3

4

5

6

7

LOAD

of

<STEP
1

…naar een lagere

∨

●

9

Ook kunt U de juiste positie
intoetsen, bijv. 12

2

∧

8

Hoger volume

Lager volume

Indrukken om het systeem op
standby te zetten
Kiezen van een andere bron schakelt
de radio ook uit

Door op de toets RADIO te drukken
lichten de display en alle toetsen voor
de bediening van de radio op.
Tegelijkertijd start de radio met het
programma waar U het laatst naar
luisterde.
Het programmanummer wordt in de
display aangegeven, bijv. P 3.
Om naar een ander programma over te
schakelen kunt U direct het gewenste
nummer met de cijfertoetsen 0 - 9
intoetsen; òf er naar toe schakelen met
de STEP-toetsen <STEP of STEP> door
van de ene naar de andere positie te
schakelen.
Het systeem zorgt ervoor dat alleen de
geprogrammeerde nummers
beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat
alleen de cijfers 1 t/m 5 zullen
verschijnen wanneer U alleen die
nummers heeft geprogrammeerd.

Kiest U een andere bron, dan stopt de
radio automatisch. Om het gehele
systeem uit te schakelen drukt U op de
standby toets ●.
Opmerking: Drukt U nogmaals op RADIO terwijl
de radio al speelt, dan ziet U de frequentie van de
afgestemde zender in de display. Druk nogmaals
op RADIO om terug te keren naar het nummer
van de programma-positie.
Opmerking: Met de toets REC kan gemakkelijk
het radioprogramma waar U naar luistert worden
opgenomen. Zie pagina 18.

> U kunt radioprogramma’s alleen kiezen als hier
beschreven wanneer alle zenders die U wilt
ontvangen zijn geprogrammeerd op afzonderlijke programma-posities. Zie de volgende
pagina’s.
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Afstemmen van radiozenders
Steeds wanneer U de radio aanzet licht
de toets TUNE op. TUNE activeert de
afstemfunctie van de BeoSound
Century radio.
Wanneer U op TUNE drukt veranderen
de toetsen van het systeem, zodat
alleen de toetsen voor het afstemmen
van radiozenders beschikbaar blijven.
U kunt zenders op drie manieren
afstemmen:

Tijdens het afstemmen geeft de display
de frequentie van de zender aan.
Heeft U de gewenste zender gevonden
en U hoort deze duidelijk in de luidsprekers, dan kunt U deze vastleggen
op een eigen programmanummer (zie
pagina 12).
Opmerking: Heeft U een verkeerde frequentie
ingetoetst, dan keert het systeem automatisch
terug naar de laatst gebruikte frequentie.

RADIO

Schakel de radio in

Indrukken om het systeem naar een
zender te laten zoeken

TUNE
dan

STEP>

Zoekt naar een hogere frequentie

of

<STEP

Zoekt naar een lagere frequentie
De radio stopt automatisch bij de
eerste zender die een bruikbaar
signaal oplevert

● U kunt het systeem automatisch

laten afstemmen (zie pagina 12).
● U kunt het systeem de zenders laten

Is het niet de gezochte zender, druk
dan nogmaals op de step-toets om
naar een andere te zoeken

zoeken door op TUNE te drukken en
dan op STEP> of <STEP.
● Of, wanneer U de juiste frequentie
van de zender kent, dan drukt U op
TUNE om vervolgens met de cijfertoetsen de frequentie in te toetsen.

Ook kunt U de juiste frequentie
intoetsen,
bijvoorbeeld 87,5 MHz

TUNE
dan

8

Opmerking: Om alle zenders in Uw omgeving te
kunnen ontvangen moet een goede FM-antenne
op de BeoSound Century worden aangesloten. Zie
de opstel aanwijzingen voor informatie omtrent
de antenne-aansluitingen.
Een speciale draagbeugel met een actieve FMantenne is als extra voor de BeoSound Century
leverbaar. Nadere informatie bij Uw Bang &
Olufsen handelaar.
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> Gebruik van de radio

Opslaan van radiozenders
Stem de FM-zender die U wenst af
en dan…

STORE

Indrukken om het opslaan van
zenders te activeren

dan

1

Toets het programmanummer dat U
voor deze zender wenst,
bijvoorbeeld 12

2
dan

STORE

Druk op STORE om de zender op het
gekozen nummer vast te leggen
U kunt nu de volgende zender
afstemmen (zie pagina 11)

U kunt in de BeoSound Century 30
verschillende radiozenders opslaan op
eigen programmanummers. Daarmee
kunt U de meestgebruikte zenders
direct oproepen, door eenvoudig
desbetreffend nummer in te toetsen.
Heeft U eenmaal afgestemd op de
gewenste zender en U hoort deze
duidelijk in de luidsprekers, dan kunt U
deze vastleggen op een programmanummer naar keuze: druk op STORE en
toets het gewenste nummer (1-30) in
en druk nogmaals op STORE.
Wanneer U een radiozender heeft
opgeslagen, drukt U op TUNE om de
volgende zender te zoeken…

Automatisch afstemmen
RADIO

TUNE
dan

STORE

Schakel de radio in

Indrukken om het systeem alle ter
plaatse ontvangbare zenders te
laten zoeken en opslaan
(Twee seconden vasthouden)

U kunt het systeem alle beschikbare
zenders laten opzoeken en automatisch op eigen programmanummers
vastleggen.
U doet dat door de radio in te schakelen en op TUNE te drukken en vervolgens STORE in te drukken en twee
seconden vast te houden.
Het systeem zoekt alle beschikbare
zenders in de FM-band op en legt deze
vast op de programmanummers 1 tot
30.

Opmerking: Drukt U voor de eerste maal op
STORE dan verschijnt in de display automatisch
een vrij programmanummer voor een nieuwe
zender. Past dat nummer U, dan hoeft U geen
ander in te toetsen – U drukt gewoon nog eens
op STORE.
Het nummer kan ook betekenen dat deze zender
al opgeslagen is – op het aangegeven nummer.
Zodra het nummer stopt met knipperen, kan het
programma worden opgeslagen.
Opmerking: Wilt U een zender van een programmanummer wissen, druk dan op TUNE, vervolgens
STORE, 0, STORE terwijl U naar dat programma
luistert.
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Noteer de opgeslagen radiozenders hieronder:
1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Opmerking: Gebruik hiervoor een potlood, dan
kunt U later nog wijzigingen aanbrengen!
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Afspelen van een CD
CD

Start weergave van de CD die U
heeft ingelegd

MODE

REC

STORE

SOUND

STOP

Indrukken om het afspelen te
onderbreken

RADIO

CD

TAPE

AUX

<STEP

STOP

STEP>

TUNE

CD

Indrukken om het afspelen te
vervolgen

0

1

2

3

4

5

6

7

STEP>

Indrukken om vooruit van nummer
naar nummer te gaan…

of

<STEP
5

of achteruit

Ook kunt U het nummer dat U wilt
horen direct intoetsen,
bijvoorbeeld nummer 5

∧

Indrukken om het volume te
verhogen

∨

Indrukken om het volume te
verlagen

●

Indrukken om het systeem op
standby te zetten
Kiezen van een andere bron schakelt
tevens de CD-speler uit

Indrukken van de toets CD start de CDspeler: de display en alle toetsen voor
de bediening van de CD-speler lichten
op en het eerste nummer van de
ingelegde CD wordt afgespeeld.
Het nummer wordt in de display
aangegeven: 1.
U kunt de CD-speler op elk moment
onderbreken door op STOP te drukken.
Het afspelen wordt vervolgd door weer
op CD te drukken.
Een ander nummer kiezen kunt U door
direct het gewenste nummer in te
toetsen met de cijfertoetsen 0 - 9, of
stap voor stap door de nummers te
gaan met de toetsen <STEP of STEP>.
Wanneer de CD geheel is afgespeeld
stopt de CD-speler en wacht op een
nieuwe instructie.

LOAD

8

9

Kiest U een andere bron, dan stopt de
CD-speler automatisch. Om het gehele
systeem uit te schakelen drukt U op de
standby toets ●.
Opmerking: Laat U de CD-speler in pauze of
stoplanger dan 30 minuten staan, dan schakelt
het systeem naar standby.
De overige functies van de CD-speler zijn:
● Omschakelen tussen verschillende display
indicaties: nummer, tijd en resterende tijd (zie
pagina 15).
● Afspelen in willekeurige volgorde (zie pagina
15).
● Opnemen van de CD waar U naar luistert en
opnemen van bepaalde nummers (zie pagina
18-19).
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Omschakelen display
Wanneer U begint met het afspelen
van een CD geeft de display altijd aan
welk nummer speelt.

Druk tijdens het afspelen op CD om
de display te veranderen – van
nummer in tijd

CD

Druk nogmaals op CD om de display
te veranderen – van nummer-tijd in
resterende tijd van de CD

CD

Voor de derde maal indrukken om
weer de nummer-aanduiding op te
roepen

CD

Tijdens het afspelen van de CD
indrukken om de huidige status op
te roepen

MODE

dan

De CD-speler speelt nummer 12

Het huidige nummer speelt al één minuut en 47
seconden (nummer)

Op elk moment tijdens het afspelen
van de CD kunt U de aanduiding in de
display veranderen door de CD toets in
te drukken. De display verandert –
eerst naar verstreken tijd per nummer,
dan naar de resterende tijd van de CD
(minuten en seconden).

dan

Drukt U voor een derde maal op CD,
dan gaat de display weer terug naar
het spelende nummer.
12 Minuten en 38 seconden speeltijd resteert op
de CD (resterende tijd)

Afspelen in willekeurige volgorde
Tweemaal op MODE drukken tijdens
het spelen, laat de CD speler de tracks
in willekeurige volgorde afspelen.
Het willekeurig afspelen van een CD is
uitgeschakeld – de indicatie in de display knippert

dan

Als u het afspelen in willekeurige
volgorde wilt opheffen, drukt u
opnieuw op MODE. Het uitschakelen
van de CD speler heft die funktie ook
op.

Het willekeurig afspelen van een CD is
ingeschakeld – de indicatie in de display roteert

N.B. De display laat dan weer tracknummer of
tracktijd zien. Als de tracks in willekeurige
volgorder worden afgespeeld, kan de display niet
op resterende tijd worden geschakeld.

Opmerking: U kunt steeds het nummer dat speelt
overslaan door op STEP> te drukken. De speler
gaat dan door naar het volgende willekeurige
nummer.

Indrukken om willekeurig afspelen
in- of uit te schakelen

MODE
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Afspelen van een cassette
TAPE

Start de weergave van de cassette
die in het deck is geladen

MODE

REC

STORE

SOUND

LOAD

Druk op 1 om de cassette vanaf het
begin af te spelen

TAPE

STOP

TAPE

Twee seconden vast houden keert
de band om en start weergave op de
andere zijde

Indrukken om de recorder in pauze
te zetten

Vervolgt het afspelen

∧

Indrukken om het volume te
verhogen

∨

Indrukken om het volume te
verlagen

●

Indrukken om het systeem op
standby te schakelen
Door een andere bron te kiezen
wordt het cassettedeck eveneens
uitgeschakeld

RADIO

CD

TAPE

AUX

<STEP

STOP

STEP>

TUNE

0

1

2

3

4

5

6

7

Door op TAPE te drukken start het
cassettedeck. De display en alle toetsen
voor het bedienen van het cassettedeck lichten op en de band die is
ingelegd wordt afgespeeld.
Drukt U op 1 nadat de recorder is
gestart, dan wordt de band teruggespoeld en start de weergave bij het
eerste nummer.
U kunt de band ook op elk moment
omdraaien. U doet dat door de toets
TAPE meer dan twee seconden vast te
houden, waarop de andere kant van
de cassette wordt afgespeeld.
De teller-positie wordt in de display
aangegeven, tellend vanaf 000 steeds
wanneer U een nieuwe cassette speelt
en wanneer de band is ‘omgedraaid’.
U kunt de weergave op elk punt onderbreken door op STOP te drukken.
U hervat de weergave door weer op
TAPE te drukken.

8

9

Wanneer de cassette helemaal is
afgespeeld (kant A èn B) stopt de
recorder en wacht op nieuwe
instructies.
Kiest U een andere bron, dan stopt de
recorder automatisch. Om het gehele
systeem uit te schakelen drukt U op de
standby toets ●.
Opmerking: Laat U het cassettedeck in pauze of
stop langer dan 30 minuten staan, dan schakelt
het systeem naar standby.
Opmerking: Wanneer de band is omgedraaid om
kant B af te spelen wordt dat aangegeven met
een minteken voor de teller-indicatie -000.
De overige functies van het cassettedeck zijn:
Zoeken van specifieke nummers of tellerposities (zie pagina 17).
● Ruisonderdrukking (zie pagina 17).
● Opname (zie pagina 18 - 19).
● Autoreverse functie (zie pagina 20).
●
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Zoeken van nummers of teller-posities
Tijdens het spelen van het cassettedeck
kunt U het volgende nummer op laten
zoeken door eenvoudig op de steptoets te drukken, STEP>.
Ook kunt U het lopende nummer
opnieuw laten beginnen door op <STEP
te drukken. Nogmaals op <STEP
drukken om het voorafgaande nummer
te starten.
Door meermaals op de step-toetsen te
drukken zoekt het cassettedeck voorof achteruit naar zoveel nummers als U
aangegeven heeft.

U kunt ook voor- of achteruit spoelen
naar een specifieke teller-positie.
U doet dat door eerst de recorder op
pauze te zetten en U drukt daarvoor
op STOP. Terwijl de recorder in pauze
staat, drukt U op <STEP of STEP> om
voor- of achteruit te spoelen.
Zodra de positie is bereikt die U zocht,
drukt U op STOP om de recorder weer
in pauze te zetten, of op TAPE om de
band direct te starten.

Druk op step om naar het volgende
nummer te gaan

STEP>

Druk op step om hetzelfde nummer
opnieuw te beginnen

<STEP

Druk tweemaal op <STEP om naar
het voorafgaande nummer te gaan

Indrukken om de recorder op pauze
te zetten

STOP
dan

Spoelt de band terug

<STEP
of

Spoelt de band verder

STEP>

Breekt het snelspoelen af en hervat
het afspelen

TAPE

Indrukken om de huidige status op
te roepen

MODE

Ruisonderdrukking

De display licht constant op wanneer de
ruisonderdrukking is ingeschakeld en knippert
wanneer deze is uitgeschakeld

De ruisonderdrukking staat af fabriek
op ON (aan). Wilt U deze instelling
wijzigen, dan kan dat met de MODE
toets.
De display laat dan de huidige positie
van de ruisonderdrukking zien:
constant branden voor ON (aan),
knipperend voor OFF (uit).
Druk nogmaals op MODE om van ON
(aan) naar OFF (uit) om te schakelen.

Opmerking: De ruisonderdrukking wordt
automatisch weer op ON (aan) gezet bij opname.

dan
Nogmaals indrukken om van ON
(aan) naar OFF (uit) of omgekeerd te
schakelen

MODE
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> Gebruik van het cassettedeck

Direct opnemen
REC

U kunt de opname op elk moment
onderbreken door op STOP te drukken.
Het cassettedeck zet automatisch een
pauze van vier seconden op de band.

Indrukken om de recorder gereed te
maken voor opname

dan

REC

STOP

dan

REC

Indrukken om de opname te starten

Indrukken om de opname te
onderbreken
Een pauze van vier seconden wordt
op de band gezet
Indrukken om de opname te
hervatten

of

STOP

Indrukken om de opname geheel af
te breken

De twee displays knipperen beurtelings als teken dat
bijvoorbeeld een CD-nummer wordt opgenomen

Steeds wanneer de BeoSound Century
speelt, kunt U direct een opname
starten op de ingelegde band. Druk
daarvoor tweemaal op REC.
Wanneer U eenmaal op REC drukt is de
recorder gereed voor opname. De
toetsen die voor opname nodig zijn
lichten op en de display geeft aan dat
het systeem gereed is door beurtelings
REC en het nummer van het radioprogramma of CD waar U naar luistert te
laten knipperen.

Druk vervolgens weer op REC om de
opname te hervatten, of druk
nogmaals op STOP om de opname
geheel te beëindigen.
Opmerking: Om een CD vanaf het begin op te
nemen – start de CD-speler, open de klem door op
LOAD te drukken en leg de CD in die U wilt
opnemen. Terwijl de klem nog open is drukt U op
REC, REC: de klem sluit, de opname start en de CD
begint te spelen vanaf het eerste nummer.
Opmerking: de toets REC is alleen beschikbaar
wanneer er een cassette in het vak ligt –
bovendien moet de wisbeveiliging intact zijn.

Druk nogmaals op REC en de opname
start direct.

> Zie ook de opmerkingen over opname en
autoreverse een paar pagina’s verderop.
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Opnemen van een bepaald nummer van CD
Het systeem kan ook de opname
beginnen bij een bepaald nummer van
de CD.
Druk op STOP om de CD-speler in
pauze te zetten. Druk vervolgens op de
toets REC en toets met de cijfertoetsen
0 - 9, of met de step-toetsen <STEP of
STEP> het nummer in dat U wilt
opnemen. Het nummer wordt in de
display aangegeven.

Drukt U nogmaals op REC dan begint
de recorder op te nemen vanaf het
begin van het nummer op de CD dat U
heeft gekozen.
Voor pauze of stoppen drukt U één,
resp. tweemaal op STOP.

Start het afspelen van de CD

CD
dan

Indrukken om de CD-speler op pauze
te zetten

Indrukken om de recorder klaar te
maken voor opname

STOP

REC
dan

Toets het nummer in dat U wenst,
bijvoorbeeld nummer 4

4
dan

Indrukken om de opname te starten
vanaf het gekozen nummer

REC

Aan het einde van het nummer zet U
de recorder als gebruikelijk op pauze
of stop

Afbreken van de opname
Wanneer U de opname bij nader inzien
toch niet wilt vervolgen, drukt U
eenvoudig op de step-toets, <STEP
terwijl de opname loopt.
De opname wordt afgebroken en de
band wordt teruggespoeld ongeveer
naar het punt waar U de opname
begon.
Heeft U de juiste plaats gevonden dan
kunt U de recorder stoppen door op
STOP te drukken; of de opname
hervatten door op REC te drukken.

Opmerking: Wij raden U aan te luisteren en de
exacte plaats te zoeken, alvorens de opname te
hervatten.
Opmerking: Wanneer U een opname wilt wissen,
kunt U dat doen door op TAPE, STOP en dan op
REC, REC te drukken. Daar dan geen andere bron
dan de recorder actief is, komt er niets op de
band.

Indrukken terwijl de opname loopt
om de opname af te breken en
terug te keren naar de plaats
(ongeveer) waar deze begon

<STEP
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> Gebruik van het cassettedeck

Autoreverse
REC

MODE

Maakt de recorder gereed voor
opname

Indrukken om te zien welke
bandloop richting gekozen is

De display geeft de huidige autoreverse instelling
aan – brandt constant voor ON (aan), knippert
voor OFF (uit)

dan

MODE

Nogmaals indrukken om van ON
(aan) naar OFF (uit) te veranderen

De cassetterecorder van de BeoSound
Century speelt de gehele cassette
(kant A en B) voordat de band stopt.
Deze autoreverse functie kan
natuurlijk worden uitgeschakeld
tijdens opname, zodat de opname
slechts op één zijde plaats vindt.

Nadat de toets REC is ingedrukt om de
opname te starten, drukt U op MODE.
Een indicatie van autoreverse verschijnt
in de display om de huidige instelling
aan te geven – brandt constant voor
ON (aan); knippert voor OFF (uit).
Druk nogmaals op MODE om van ON
naar OFF te wisselen, of omgekeerd.
Opmerking: U kunt uiteraard ook de autoreverse
functie ingeschakeld laten, zodat de opname op
beide zijden van de ingelegde cassette plaats
vindt.

G E B R U I K

E X T R A
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A P P A R A T U U R

Weergeven extra bronnen

MODE

REC

STORE

SOUND

LOAD

Schakelt de extra functie van de
BeoSound Century in

AUX

U kunt de extra bron nu op de
gebruikelijke manier bedienen

RADIO

0

CD

1

TAPE

2

AUX

<STEP

3

4

De AUX toets is voor het starten van
een extra bron die U op de BeoSound
Century heeft aangesloten.
Door op AUX te drukken lichten de
display en de relevante toetsen op. AU
staat in de display als teken dat U de
extra bron op de gebruikelijke manier
kunt bedienen.
U hoort dan het geluid van de extra
bron via de luidsprekers van de
BeoSound Century.
Wanneer U weer één van de bronnen
van de BeoSound Century kiest, stopt
de AUX functie automatisch. Om het
gehele systeem uit te schakelen drukt
U op de standby toets ●.

STOP

5

STEP>

6

TUNE

7

8

Indrukken om het volume te
verhogen

∧

Indrukken om het volume te
verlagen

∨

Indrukken om het systeem in
standby te zetten

●

9

Opmerking: Met de REC toets kunt U opnemen
van de extra bron op het cassettedeck van de
BeoSound Century (zie pagina 18).
Opmerking: De extra bron dient te worden
aangesloten op de AUX-ingang op de achterzijde
van het systeem. Zie voor nadere informatie de
afzonderlijke opstel-gids, die eveneens bij de
BeoSound Century werd geleverd.

Door een andere bron te kiezen
wordt de extra functie eveneens
opgeheven
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G E L U I D S I N S T E L L I N G E N

Instellen geluidsniveaus
SOUND

dan

STEP>

Herhaaldelijk indrukken tot de
gewenste geluidsinstelling in de
display staat
Stel vervolgens het geluid naar wens
in…
Verhoogt de niveaus: laat de rechter
luidspreker luider gaan, of schakelt
de loudness functie in

of

<STEP

Verlaagt de niveaus: laat de linker
luidspreker luider gaan, of schakelt
de loudness functie uit

De toets SOUND is voor het corrigeren
van het geluid uit de BeoSound
Century luidsprekers.
U kunt het laag en hoog naar smaak
instellen: ook kunt U de balans zo
instellen dat het geluid van de linker
en rechter luidsprekers op Uw luisterplaats optimaal is. Ook kunt U de
loudness functie in- en uitschakelen.
Telkens wanneer U op SOUND drukt
verschijnt een aanwijzing in de display
die aangeeft welke correctie gemaakt
kan worden, en geeft daarbij de
huidige instelling.
Zie de volgende pagina voor het
opslaan van de nieuwe niveaus. Doet U
dat niet dan worden de instellingen
teruggezet op de oorspronkelijke
niveaus zodra U het systeem op
standby zet.
Opmerking: Om het volume te regelen hoeft U
niet eerst op SOUND te drukken. Druk direct op
de volume-toetsen ∧ en ∨.

De display laat de huidige instelling van de
volumeregelaar zien. Het volume kan met de
volumetoetsen ∧ en ∨ worden ingesteld in
stappen van twee over een bereik van 00 tot 72.

De display geeft de huidige balans-instelling aan hier neutraal. De balans kan worden ingesteld
over een bereik van 6 naar beide zijden.

De display geeft de huidige bas-instelling aan –
hier neutraal. De bas kan worden ingesteld over
een bereik van -5 tot +5.

De display geeft de huidige hoog-instelling aan –
hier neutraal. Het hoog kan worden ingesteld
over een bereik van -5 tot +5.

De display geeft de huidige loudness instelling
aan: constant branden voor ON (aan), knipperend
voor OFF (uit).
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Opmerking: De loudness functie wordt gebruikt
om te compenseren voor de geringere
gevoeligheid van het menselijk gehoor voor hoge
en lage frequenties bij het luisteren op laag
niveau. De hoge en lage frequenties worden extra
versterkt, zodat de muziek dynamischer klinkt.

Opmerking: Met de afstandsbediening Beo4 kunt
U ook de BeoSound Century luidsprekers tijdelijk
uitschakelen; verder kunt U de geluidsinstellingen
terugzetten zonder eerst het systeem uit te
schakelen. Zie pagina 26 - 28.

Opslaan van nieuwe geluidsinstellingen
U kunt de gecorrigeerde instellingen
opslaan, zodat het systeem op b.v. een
lager volume inschakelt; met meer of
minder bas of hoog, dan oorspronkelijk
op de fabriek ingesteld.
Alles wat U moet doen om de correctie
om te zetten in een permanente
instelling is de STORE toets indrukken
nadat U de verschillende correcties
naar eigen inzicht hebt gemaakt.
Wanneer U op STORE drukt begint de
display te knipperen – als vraag of U de
gemaakte instelling wilt opslaan. Druk
nogmaals op STORE om dat te bevestigen

Opmerking: Wanneer de STORE toets niet rood
oplicht, nogmaals op SOUND drukken alvorens
tweemaal op STORE te drukken.

Corrigeer de instellingen naar eigen
inzicht, dan…

Opmerking: Alle huidige instellingen worden
gelijktijdig opgeslagen.

..indrukken om de instellingen op te
slaan

STORE

De display begint te knipperen
dan
Nogmaals indrukken om de niveaus
op te slaan

STORE
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S T O P

T I M E R

Instellen en activeren van een Timer uitschakeling
RADIO

STOP

Indrukken om naar radio te gaan

Herhaaldelijk indrukken om de
gewenste tijd voor de timer te
kiezen
De display laat zien hoeveel minuten
nog resteren

U kunt de radio van de BeoSound
Century voor een bepaald aantal
minuten laten spelen om deze dan
automatisch op standby te laten
schakelen. Via de STOP toets van de
BeoSound Century kunt u zowel de
tijd instellen waarna uitgeschakeld
moet worden als de Timer voor Stop
activeren.
U kunt het aantal minuten dat het
systeem speelt en waarna het
uitgeschakeld moet worden instellen
op 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuten.
Drukt u op een andere toets of u
schakelt naar CD voordat de Timer
van de BeoSound Century is ingesteld,
dan vervalt de Timer. De Stop Timer
wordt ingesteld zodra de display
terug gaat naar de radio status. Drukt
u op STOP terwijl een Timer instelling
wordt uitgevoerd, dan kunt u een
nieuwe Stop Timer instelling maken.
Opmerking: De Stop Timer wordt niet in de
BeoSound Century opgeslagen. Telkens wanneer
u de functie wilt gebruiken dient u deze
instelling opnieuw te maken.

D I S P L A Y

V A N

D E

B E O S O U N D

Radio programma nummer 3 speelt

Het spelende programma is niet op een eigen
programmanummer opgeslagen

CD nummer 12 speelt (zie pagina 15)

Cassette kant A speelt (teller positie 234)

Cassette kant B speelt (teller positie 234)

De bron die is aangesloten op de AUX ingang van
de BeoSound Century speelt

De STOP toets is ingedrukt en de CD-speler of het
cassettedeck staat in pauze

Het systeem wacht op een afspeel-instructie

Dunne streepjes in de display geven het aantal
cijfers aan dat kan worden ingetoetst – hier nog
drie voor een radio-frequentie

Een dunne lijn verschijnt wanneer U een nieuw
programmanummer of, zoals hier, een nieuw
nummer voor CD in kunt toetsen
Nadat U op 1 heeft gedrukt, kunt U een tweede
cijfer intoetsen, b.v. 2, om naar nummer 12 te
luisteren

C E N T U R Y

Opmerking: De displays die zijn aangegeven in
deze handleiding geven alleen het principe aan
van de verschillende functies van het BeoSound
Century systeem.
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A F S T A N D S B E D I E N I N G

Gebruik van de Beo4
RADIO

CD

Indrukken om de radio in te
schakelen
Indrukken om de CD-speler te
starten

A TAPE

Indrukken om de cassetterecorder te
starten

LIST

Indrukken om TURN in de display op
te roepen en de andere kant van de
cassette af te spelen
Indrukken om de cassette om te
draaien

GO

Indrukken om door de radiozenders
of de nummers op een cassette of
CD te schakelen

of

Ook kunt u met de cijfertoetsen het
juiste nummer intoetsen

LIST

Hoewel de BeoSound Century primair
voor bediening op het apparaat is
bedoeld, kan het muzieksysteem ook
op afstand worden bediend.
De Beo4 bestuurt alle primaire functies
van het systeem inclusief inschakelen,
kiezen van radioprogramma’s,
nummers op cassette of CD, pauze van
CD en cassette, opname op cassette,
geluidsinstellingen en uitschakelen.
Belangrijk om te weten…
Op elk moment terwijl de BeoSound Century
speelt kunt u op MENU op de Beo4 drukken om
de toetsen van de BeoSound Century kort te
verlichten. Drukt u tweemaal op MENU, dan
blijven de toetsen verlicht tot u het systeem op
standby zet – of weer op MENU drukt.

Start willekeurig afspelen…
Indrukken om RANDOM op te roepen

dan
GO

Indrukken om Random in te
schakelen

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

of
Indrukken om Random in te
schakelen
Indrukken om Random uit te
schakelen

of

tt

of
ss

GO

Indrukken om de cassette snel door
te spoelen
Indrukken om snel terug te spoelen
LIST

STOP

Indrukken om de CD-speler of de
cassetterecorder te pauzeren

STOP

dan
GO

•

Indrukken om het afspelen te
hervatten
Indrukken om uit te schakelen

De Beo4 afstandsbediening is als extra voor de
BeoSound Century leverbaar via uw Bang &
Olufsen dealer.

EXIT
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Start opname…
Indrukken om het systeem voor te
bereiden voor opname

RECORD

Indrukken om de opname te starten

RECORD

Indrukken om de opname te
pauzeren

A TAPE

dan

dan
STOP

Om de opname geheel af te breken
drukt u tweemaal op STOP op de
BeoSound Century of u schakelt op
standby…

Indrukken om het volume te
verhogen
of
Indrukken om het volume te
verlagen
Druk gelijktijdig op ∧ en ∨ om de
luidsprekers uit te schakelen;
nogmaals indrukken om ze weer in
te schakelen

> Zie de volgende pagina voor nadere informatie
over de geluidsinstellingen van de BeoSound
Century.
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> Afstandsbediening

Geluid instellen via de Beo4
LIST

dan

Druk herhaaldelijk op LIST om
A.SETUP* op te roepen

GO

Nadat u op GO heeft gedrukt,
verschijnt SOUND …
dan
LIST

Druk herhaaldelijk op LIST om Bass,
Treble, of Loudness op te roepen

dan
Indrukken om de gekozen instelling
te corrigeren

of

Herhaal deze procedure voor alle te
maken instellingen…

LIST

dan

U kunt het geluid van de BeoSound
Century instellen met de Beo4
afstandsbediening.
Om dat te doen kiest u de relevante
geluidsinstellingen op de Beo4 en
vervolgens corrigeert u deze*. De
instellingen die u maakt worden
aangegeven in de display van de Beo4.
* Opmerking: Om het geluid in te stellen en
A.SETUP en SPEAKER in de Beo4 te kunnen
oproepen, dient deze functie aan de Beo4 te
worden toegevoegd. Zie de volgende pagina…

Om de balans te corrigeren….
Druk herhaaldelijk op LIST om
SPEAKER* op te roepen

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

GO

dan
ss

Indrukken om te corrigeren

of
tt

LIST

dan

Dan, om de instellingen op te
slaan…
Druk op LIST om A.SETUP* op te
roepen

GO

dan
LIST

dan
GO

Druk herhaaldelijk op LIST om
S.STORE op te roepen
Indrukken om de instellingen op te
slaan

GO

LIST

STOP

De Beo4 afstandsbediening is als extra voor de
BeoSound Century leverbaar via uw
Bang & Olufsen dealer.

EXIT
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Functies aan het overzicht van de Beo4
toevoegen…
• Druk op standby op de Beo4 en houd deze
toets vast terwijl u op LIST drukt om de speciale
Beo4 setup functie te activeren en laat beide
toetsen tegelijk los. U bent nu in de setup
functie.
• Druk nu op LIST om ADD? op te roepen en dan
op GO om het overzicht van toe te voegen
aanwijzingen te activeren, waarop de eerste
aanwijzing in de display verschijnt.
• Druk nu op LIST tot de aanwijzing die u wilt
toevoegen verschijnt en druk op GO om deze
toe te voegen. Zodra de aanwijzing in de
display van de Beo4 stopt met knipperen is de
aanwijzing toegevoegd.
• De toevoeging is nu uitgevoerd: druk op EXIT
om de setup functie van de Beo4 te verlaten.
Opmerking: Om een extra bron aangesloten op
de AUX-ingang van de BeoSound Century te
kunnen weergeven voegt u eerst A.AUX aan de
Beo4 toe, dan drukt u op LIST op de Beo4 om
A.AUX in de display op te roepen en dan drukt u
op GO.
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Datum van aankoop
Contactpersoon
Handelaar
Telefoon
Adres

Noteer hier de serienummers:
BeoSound Century
Beo4 afstandsbediening

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

3501951 0996

Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer

