
3

U hebt de beschikking over twee boekjes die u

helpen zich vertrouwd te maken met uw 

Bang & Olufsen-product.

De bedieningshandleiding bevat informatie

over het dagelijks gebruik. Het referentiehand-

boek bevat een uitgebreid overzicht van alle

aspecten, de installatie en biedt gedetailleerde

uitleg.

Aan de rechterkant vindt u de inhoud van deze

handleiding, tevens worden alle hoofdstukken

van het referentiehandboek hieronder vermeld:

• Installeren, 6
• Aansluiten, 7
• Montage, 8
• Audio-/video-installatie, 9
• Geluidsvolume afstellen, 10
• Geïntegreerde klok, 11
• Afstemmen, 12
• Op een bepaald tijdstip starten en

stoppen, 14
• Dagelijks gebruik, 16
• Displays, 17
• CD’s op verschillende manieren

afspelen, 18
• Favoriete tracks op de cd, 20
• Onderhoud, 22
• Afstandsbediening, 23
• Gebruik met een videosysteem, 24

De

bedie-

ningshand-

leiding

Het

referentie-

handboek

Guide

BeoSound 3000

Reference book

BeoSound 3000

Inhoud van de handleiding

Legenda voor het gebruiken van de 
BeoSound 3000

5 Toetsen op het bedieningspaneel van de
installatie

5 Wat verschijnt er op de displays?

Opmerking: Zie voor informatie over de

legenda om te bepalen hoe een toets, bron

of statusvenster eruitziet in een reeks

instructies op pagina 5 van het referentie-

handboek.

Gebruik van de cd-speler

6 Afspelen van een cd
6 Een cd op verschillende manieren

afspelen – willekeurig en herhalen

Alleen favoriete tracks van de cd 
afspelen

7 Uw eigen serie titels samenstellen
7 Uw serie tracks wissen

Gebruik van de radio

8 De radio inschakelen
8 Het geluidsvolume verhogen en verlagen
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4 Legenda voor het gebruiken van de BeoSound 3000

Steek uw hand uit naar de glazen

deurtjes. De BeoSound 3000 schuift

automatisch open, zodat het muziek-

systeem wordt onthuld.

Druk op de toets LOAD op het rechter

gedeelte van het bedieningspaneel. De klem die

de cd vasthoudt, gaat omhoog.

Vervolgens kunt u de cd plaatsen die u wilt

beluisteren. Plaats de cd altijd 

met het label naar u toe.

Druk nogmaals op LOAD om de klem te laten

zakken. Of druk op CD om de weergave van de

cd te starten, de klem gaat automatisch omlaag. 

De geopende deurtjes geven u toegang tot
het bedieningspaneel van de installatie
waarmee u de cd-speler en de radio compleet
kunt bedienen.

Aansluiting voor hoofdtelefoon. Als u

de hoofdtelefoon aansluit, zijn de op

de BeoSound 3000 aangesloten

luidsprekers uitgeschakeld.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

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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Toetsen op het bedieningspaneel

Alle toetsen zijn in een bepaald deel
geplaatst. Ze zijn naar functie gegroepeerd,
zodat u het systeem gemakkelijk via het
paneel kunt bedienen.

Displays
De displays geven weer wat het systeem doet.

De tekens in het bovenste display hebben betrek-

king op de functies van de cd-speler, bijv. het

tracknummer.

Het onderste display geeft de naam van de huidi-

ge radiozender weer of het geeft aan welke cd

wordt afgespeeld, indien u de cd hebt benoemd.

Secundaire functies
Met deze groep toetsen kunt u alle secundaire

functies gebruiken bijvoorbeeld voor het

afstemmen of programmeren van radiozenders.

Zie voor verdere instructies op pagina 11 van het

referentiehandboek.

Cijfertoetsen
Met de cijfertoetsen kunt u andere

programmanummers selecteren of

tracks op een cd kiezen.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

Primaire functies
Met de toetsen aan de rechterkant van het

paneel kunt u alle primaire functies gebruiken;

in- en uitschakelen van het systeem, aanpassen

van het geluidsvolume en bedienen van de radio

en de cd-speler.
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Als u op toets CD drukt voor het

afspelen van de cd die u hebt

geplaatst, worden eerst alle gege-

vens van de cd, bijv. het aantal

tracks, geregistreerd. Vervolgens

wordt de cd vanaf het begin afge-

speeld. De cd wordt tot het einde

afgespeeld, als u het systeem niet

bedient. Daarna schakelt de

BeoSound 3000 automatisch na 

30 minuten in de stand-by-stand.

U kunt naar andere titels op de cd

overschakelen of zoeken – net zoals

u een cassette snel vooruit- of

achteruitspoelt.

U kunt een cd ook in willekeurige

volgorde afspelen, een cd herhalen

of een track telkens laten herhalen –

maximaal 12 uur lang. Deze functies

kunnen in combinatie of apart

worden gebruikt.

U kunt steeds volgen wat de cd-spe-

ler doet door op de displays te kij-

ken. De displays geven het track-

nummer of de speelduur van de

track weer, afhankelijk van de inge-

stelde display-functie. Als u de cd

hebt benoemd, wordt tevens de

naam op het display* weergegeven.

*OPMERKING! Als het display is ingesteld voor

de weergave van de naam van de cd, verschijnt

alleen de naam op het display. U kunt dan niet

de speelduur volgen. Zie voor details van de ver-

schillende display-functies op pagina 17 van het

referentiehandboek.

Gebruik van de cd-speler

Afspelen van een cd

Als u een cd afspeelt, kunt u deze telkens
stoppen. Kiest u een andere bron dan stopt
de cd automatisch. Bij het zoeken op een cd is
de zoekfunctie actief, zolang u de toets met
uw vinger ingedrukt houdt. Zodra u uw vin-
ger van de toets neemt, begint de cd te spe-
len.

Een cd op verschillende manieren
afspelen

De random speelt alle tracks op de cd in wille-
keurige volgorde af. De herhalings-functie
herhaalt de cd maximaal 12 uur lang en de
weergave-functie speelt de specifieke track
telkens opnieuw af. De functies worden
geannuleerd door nogmaals op de toets
RANDOM, REPEAT of REPLAY te drukken.

Druk op RANDOM, ter-

wijl de cd wordt afge-

speeld. 

ON verschijnt en op het

bovenste display wordt

RANDOM weergegeven

Druk op REPEAT, terwijl

de cd wordt afgespeeld.  

ON verschijnt en op het

bovenste display wordt

REPEAT weergegeven

Druk op REPLAY, als u

de titel hoort die u nog-

maals wilt beluisteren. 

ON verschijnt en op het

bovenste display wordt

REPLAY weergegeven

Speelt de cd af die u

hebt geplaatst

Speelt specifieke tracks

af

Speelt de volgende

track af

Speelt de vorige track

af

Pauzeert de weergave

Hervat de weergave

Zoekt voorwaarts tot

het einde van de cd

Zoekt achterwaarts tot

het begin van de cd –

houd de toets

ingedrukt tot u het

gewenste punt hebt

bereikt 

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Opmerking: Als u random bij het afspelen van de

cd uitschakelt, worden alle tracks na het huidige

tracknummer in chronologische volgorde

afgespeeld, ook als deze al zijn afgespeeld.

CD

0 - 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Opmerking: Wanneer u bij het selecteren van

tracks per abuis een fout maakt of als u van

mening verandert, drukt u nogmaals op toets CD

en EDIT en begint u opnieuw.

Alleen favoriete titels van de cd afspelen

Een serie titels afspelen of wissen

Als u een cd hebt bewerkt en uw eigen serie
titels hebt geselecteerd, begint de cd elke
keer dat u deze beluisterd met het afspelen
van de serie tracks die u hebt gekozen. U kunt
ook de gehele cd beluisteren. Tevens kunt u
de serie tracks wissen, zodat u altijd de gehele
cd kunt beluisteren.

Selecteren en opslaan van een serie
tracks

Voordat u gaat bewerken, moet u de weer-
gave van de cd starten. Als u niet aangeeft of
de afgespeelde tracks moet worden toe-
gevoegd of worden overgeslagen, wordt deze
automatisch toegevoegd. Als u de functie wilt
verlaten, voordat u alle tracks van de cd hebt
toegevoegd of uitgesloten, worden de
resterende tracks overgeslagen.

Druk op CD om uw

bewerkte serie tracks af

te spelen. Op het

display verschijnt CD ED

Om de gehele cd
weer te geven...
drukt u op CD-ALL

Om een serie te 
wissen...
terwijl de bewerkte cd

wordt afgespeeld, drukt

u op EDIT om de serie

te wissen.

Op het display verschijnt

EDIT ?

Druk op DELETE om alle

series te wissen. 

Op het diplay verschijnt

DELETED

Terwijl de cd wordt

afgespeeld, drukt u op

EDIT om de cd te

bewerken. Op het

display verschijnt EDIT ?

Druk op PLAY om het

scannen van de cd te

starten. 

EDITING verschijnt en

op het bovenste display

wordt SCAN weergege-

ven

Druk op � om het

tracknummer aan de

serie toe te voegen of

druk op � om het

tracklnummer van de

serie uit te sluiten

Als de laatste track is

toegevoegd of uitge-

sloten, verschijnt EDIT

OK ? op het display

Druk op STORE om de

volgorde op te slaan. 

Op het display verschijnt

STORED

Druk telkens op STORE

als u de bewerkingspro-

cedure wilt beëindigen

voordat de laatste track

is toegevoegd of uit-

gesloten

OPMERKING! De trackkeuze kan tevens worden

gebruikt in combinatie met de functies voor het

afspelen van tracks in willekeurige volgorde en

voor het herhalen van een cd. Zie hiervoor op de

vorige pagina.

Het kan soms voorkomen dat een

aantal nummers van een cd u niet

bevalt. U kunt de cd bewerken,

zodat alleen de tracks waar u graag

naar luistert en die u hebt

geselecteerd, worden afgespeeld. 

De geselecteerde tracks worden in

numerieke volgorde afgespeeld.

Plaats de cd die u wilt bewerken.

Vervolgens wordt de cd gescand.

Scannen houdt in, dat de eerste 

15 seconden van elke track op deze

cd wordt afgespeeld. Op het display

verschijnt het tracknummer dat u nu

afspeelt. Terwijl u naar de track

luistert, kunt u de track aan uw

keuze toevoegen of laten overslaan.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



8

Voordat u de radio kunt gebruiken,

moet u eerst de frequenties van de

radiozenders zoeken en opslaan.

U kunt maximaal 60 verschillende

radiozenders in uw BeoSound

opslaan (zie pagina 12 van het

referentiehandboek).

Gebruik van de radio

Radio inschakelen

Als u de radio inschakelt, wordt automatisch
de zender geselecteerd die u het laatst hebt
beluisterd.

Het geluidsvolume afstellen

Terwijl u naar de radio of de cd-speler luistert,
kunt u telkens het geluidsvolume afstellen.

Druk op RADIO om de

radio in te schakelen

Gebruik de cijfertoetsen

om een opgeslagen

zender te selecteren

Loop alle opgeslagen

zenders door

Schakel de stand-by-

stand in

RADIO

0 - 9

�

�

•

Verhoog of verlaag het

geluidsvolume

Schakel de luidsprekers

onmiddellijk in de uit

stand. Druk opnieuw

op MUTE om de uit

stand op te heffen

∧
∨

MUTE

Opmerking: Door op 0 te drukken, wordt tussen

de huidige en de vorige radiozender overgescha-

keld.
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