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Du har två guider till din hjälp när du ska lära

dig om Bang & Olufsen-produkten.

Handboken ger information om den dagliga

användningen. Referensboken ger en grundlig

översikt över frågor som rör installation och

detaljerade förklaringar.

Till höger hittar du innehållet i referensboken.

Huvudkapitlen i handboken visas nedan.

• Installation, 6
• Anslutning, 7
• Montering, 8
• Audio-/videoinstallation, 9
• Ljudinställningar, 10
• Inbyggd klocka, 11
• Kanalinställning, 12
• Slå på och stänga av vid vissa tider, 14
• Daglig användning, 16
• Displayer, 17
• Spela CD-skivor på olika sätt, 18
• Favoritspår, 20
• Underhåll, 22
• Fjärrkontroll, 23
• Använda med ett videosystem, 24
• Välja och ange en PIN-kod, 26
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Handbokens innehåll

Så här används BeoSound 3000

5 Knappar på kontrollpanelen
5 Det du ser i displayerna

Obs: På sidan 5 i referensboken beskrivs hur

de olika knapparna, käll- och statusmenyerna

ser ut när du gör dina inställningar.

Använda CD-spelaren

6 Spela en CD-skiva
6 Olika sätt att spela en CD-skiva – Random

och Repeat

Spela endast favoritspår på 
CD-skivan

7 Skapa egna spårserier
7 Ta bort en spårserie

Använda radion

8 Slå på radion
8 Höja eller sänka volymen



4 Så här används BeoSound 3000

När du sträcker ut handen mot

glasdörrarna öppnas BeoSound 3000

automatiskt och musiksystemet som

döljs bakom dörrarna blir tillgängligt.

Tryck på knappen LOAD till höger på 

kontrollpanelen för att höja CD-hållaren som

håller CD-skivan på plats.

Nu kan du ta bort CD-skivan från 

skivhållaren och lägga i den du vill spela. Lägg

alltid i CD-skivan med etiketten mot dig.

Tryck på LOAD igen för att sänka CD-hållaren.

Om du trycker på CD för att börja spela 

CD-skivan sänks CD-hållaren automatiskt.

När dörrarna är öppna kommer du åt
kontrollpanelen som ger dig fullständig
kontroll över CD-spelaren och radion.

Hörlursuttag. När hörlurarna sätts i

stängs ljudet från högtalarna som är

anslutna till BeoSound 3000 av.

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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Knappar på kontrollpanelen

Alla knappar är placerade på ett ställe. De
sitter bekvämt grupperade på kontrollpanelen
efter funktionstyp, så att du lätt hittar rätt
kontroll för önskad funktion.

Displayer
I displayerna kan du se vad som sker i systemet.

Tecknen i den övre displayen avser funktioner i

CD-spelaren, till exempel visas spårnumren.

I den nedre displayen visas namnet på den aktuella

radiokanalen eller på den CD-skiva som spelas, om

du har namngivit den.

Sekundära funktioner
Med de här knapparna får du tillgång till alla

sekundära funktioner, till exempel för inställning av

radiokanaler eller programmering. Mer

information finns på sidan 12 i referensboken.

Sifferknappar
Med sifferknapparna kan du välja andra

kanalnummer eller välja 

spår på en CD-skiva.

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

Primära funktioner
Med hjälp av knapparna till höger på

kontrollpanelen kommer du åt alla primära

funktioner: slå på och stänga av systemet,

reglera volymen samt styra radion och 

CD-spelaren.

OBS! Kontakta din återförsäljare om PIN visas i

displayen första gången du aktiverar en funktion

och du inte har fått en PIN-kod från Bang &

Olufsen. Mer information om PIN-kodsfunktionen

finns i kapitlet “Välja och ange en PIN-kod” på

sidan 26 i Referensboken.
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När du trycker på knappen CD för

att spela den CD-skiva du har lagt i,

registreras först all information om

CD-skivan, till exempel antalet spår.

Sedan börjar CD-skivan spelas från

början. Avspelningen fortsätter tills

hela skivan har spelats och därefter

växlar BeoSound 3000 automatiskt

till standby efter 30 minuter om du

inte använder någon kontroll.

Du kan gå till andra spår eller söka

igenom CD-skivan – precis som om

du snabbspolade ett band.

Du kan också spela en CD-skiva i

slumpmässig ordning och repetera

en hel CD-skiva eller bara ett spår

om och om igen i upp till 12 timmar.

Funktionerna kan användas

tillsammans eller var för sig.

Du kan alltid kontrollera CD-spelaren

med hjälp av displayerna. I

displayerna visas antingen

spårnummer eller spårtid beroende

på vilket displayalternativ som valts.

Om du har gett CD-skivan ett namn

visas även det i displayen*.

*OBS! Om displayen har ställts in för att visa

namnet på CD-skivan visas endast namnet och

du kan inte se hur länge skivan har spelats. Mer

information om de olika displayalternativen finns

på sidan 17 i referensboken.

Använda CD-spelaren

Spela en CD-skiva

Du kan när som helst stoppa avspelningen av
en CD-skiva. Om du väljer en annan källa
stoppas avspelningen automatiskt. När du
söker igenom en CD-skiva fortsätter
sökningen så länge du håller knappen
nedtryckt. När du släpper upp knappen
fortsätter avspelningen av CD-skivan.

Olika sätt att spela en CD-skiva

Med funktionen slumpvis avspelning spelas
alla spår på CD-skivan i slumpvis ordning. 
Med repeteringsfunktionen kan du repetera
en CD-skiva i upp till 12 timmar och
repriseringsfunktionen spelar ett visst spår om
och om igen. Du kan avaktivera funktionerna
genom att trycka på knappen RANDOM,
REPEAT eller REPLAY igen.

Tryck på RANDOM

medan CD-skivan

spelas.

ON visas – och i den

övre displayen visas

RANDOM

Tryck på REPEAT medan

CD-skivan spelas. 

ON visas – och i den

övre displayen visas

REPEAT

Tryck på REPLAY när du

hör det spår du vill

repetera. 

ON visas – och i den

övre displayen visas

REPEAT

Spela den CD-skiva du

har lagt i

Spela vissa spår

Spela nästa spår

Spela föregående spår

Pausa avspelning

Återuppta avspelning

Sök framåt mot slutet

av CD-skivan

Sök bakåt mot början

av CD-skivan.

Håll knappen nedtryckt

tills du har nått önskad

punkt

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Obs: Om du avaktiverar funktionen slumpvis

avspelning medan CD-skivan spelas, kommer alla

spår därefter att spelas i kronologisk ordning, även

om de redan har spelats en gång medan

funktionen var aktiverad.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Obs: Om du råkar göra fel eller ändrar dig medan

du väljer spår trycker du bara på knappen CD och

knappen EDIT igen för att börja om.

Spela endast favoritspår på CD-skivan

Spela eller ta bort en spårserie

När du har redigerat en CD-skiva och valt vilka
spår som ska spelas är det just dessa spår som
spelas varje gång du spelar CD-skivan. Du kan
dock välja att lyssna på hela CD-skivan. Du
kan också ta bort spårserien så att hela CD-
skivan alltid spelas.

Välja och lagra en spårserie

Du måste börja spela CD-skivan innan du kan
redigera den. Om du inte gör ett val
angående ett spår tas det automatiskt med.
Om du lämnar redigeringsfunktionen innan
alla spår på en CD har sökts igenom och tagits
med eller uteslutits, betraktas återstående
spår som uteslutna.

Tryck på CD för att

spela den redigerade

spårserien. CD ED visas

Spela hela CD-skivan…
Tryck på CD-ALL 

Ta bort en serie…
Tryck på EDIT för att ta

bort serien medan den

redigerade CD-skivan

spelas. EDIT ? visas

Tryck på DELETE för att

ta bort serien helt och

hållet. DELETED visas

Tryck på EDIT för att

redigera en CD-skiva

som spelas. EDIT ? visas

Tryck på PLAY för att

söka igenom spåren. 

EDITING visas – och i

den övre displayen visas

SCAN

Tryck på � för att ta

med ett spår i serien

eller tryck på � för att

utesluta ett spår från

serien

EDIT OK ? visas i

displayen när det sista

spåret har tagits med

eller uteslutits

Tryck på STORE för att

lagra kombinationen. 

STORED visas

Om du vill avsluta

redigeringen innan det

sista spåret har tagits

med eller uteslutits

trycker du på STORE

OBS! Spårval kan även användas tillsammans med

funktionerna slumpvis avspelning och repetering

av en CD-skiva – se föregående sida.

Om det finns vissa spår på en skiva

som du inte är så förtjust i, kan du

redigera CD-skivan och välja bort de

spåren. De spår du har valt spelas i

nummerordning.

Lägg i den CD-skiva du vill redigera så

söks skivan igenom. Genomsökning

innebär att de första 15 sekunderna

av varje spår på CD-skivan spelas. 

I displayen visas spårnumret för det

spår som spelas. Under tiden som du

lyssnar väljer du om du vill ta med

eller utesluta spåret.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED



8

För att kunna lyssna på radio måste

du först hitta och lagra alla

frekvenser för radiokanalerna.

Du kan lagra upp till 60 olika

radiokanaler i BeoSound 3000 

(se sidan 12 i referensboken).

Använda radion

Slå på radion

När du slår på radion väljer den automatiskt
den kanal som du lyssnade på senast.

Justera ljudet

Du kan naturligtvis reglera ljudvolymen när
som helst medan du lyssnar på radion eller
CD-spelaren.

Tryck på RADIO för att

slå på radion

Använd sifferknapparna

för att välja en lagrad

kanal

Stega igenom alla

lagrade kanaler

Slå över till standby

RADIO

0 – 9

�

�

•

Höja eller sänka

volymen

Stänger omedelbart av

ljudet i högtalarna.

Tryck på MUTE igen för

att få tillbaka ljudet

∧

∨

MUTE

Obs: Tryck på 0 för att växla mellan den aktuella

och den föregående radiokanalen.
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