
Serenata 

Komma igång 



Viktiga säkerhetsåtgärder och information 

om hälsa och säkerhet finns i CD-rom-

handledningen. 

VARNING: Utsätt inte enheten för regn  
eller fukt – det kan ge upphov till brand  
eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för 
droppar eller stänk av vatten och se till att 
inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, 
är placerade på utrustningen. 

För att helt koppla bort enheten från elnätet 
måste strömsladdens stickpropp dras ut ur 
vägguttaget. Frånkopplingsanordningen 
måste vara lätt att nå. 

Blixtsymbolen med pilformat huvud  
inuti en liksidig triangel används för att 
uppmärksamma användaren på att det 
finns oisolerad ”farlig spänning” inuti 
produktens hölje som kan vara tillräckligt 
hög för att innebära en risk för elektriska 
stötar. 

Utropstecknet inuti en liksidig triangel 
används för att uppmärksamma 
användaren på att det finns viktiga 
användnings- och underhållsinstruktioner 
(service) i dokumentationen som medföljer 
produkten. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

VIKTIGT: För att minska risken för 
elektriska stötar får inte höljet  
(eller baksidan) avlägsnas.  
Det finns inga delar inuti som 
användaren får utföra service på.  
All service ska utföras av kvalificerad 
servicepersonal. 



Serenata  
– en musikmobil 

Musikmobilen Serenata är en kombination av 

bärbart musiksystem och bekväm specialtillverkad 

mobilkommunikation. 

Musik- och telefonfunktionerna kan användas 

både separat och tillsammans. 

Du kan till exempel skriva ett SMS samtidigt  

som du lyssnar på musik. Du kan även blockera 

inkommande telefonsamtal och meddelanden  

om du bara vill lyssna på musik ett tag. 



Om den här handboken 

I den här handboken beskrivs 

grundprinciperna för hur man 

använder musikmobilen Serenata. 

En mer detaljerad beskrivning 

av telefonens funktioner finns  

i CD-rom-handledningen som 

följer med produkten. 

Hjälpinformation 
För ytterligare hjälp utöver 

handledningarna kan du även: 

 … besöka vår webbplats för att se 

svaren på de vanligaste frågorna 

om telefonen. 

 … besöka din lokala Bang & 

Olufsen-återförsäljare för råd. 

 … kontakta Bang & Olufsens 

internationella kundservice, som 

erbjuder support via e-post eller 

telefon på sex språk. 

Ring på +45 9684 4525 eller  

skicka ett e-postmeddelande till  

www.bang-olufsen.com 

Sätt in skivan i en CD-rom-spelare 

och följ instruktionerna på skärmen 

om du vill ha en mer detaljerad 

beskrivning av funktionerna. 
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Innan du börjar använda mobilen 

måste du sätta i det medföljande 

batteriet och det SIM-kort du 

vill använda och sedan ladda 

mobilen. 

Så här sätter du i SIM-kortet 

och batteriet …

1 Låt bakstycket glida uppåt för att 

lyfta upp högtalaren. Dra ut 

mobilens stativ. 

2 Lyft bort batteriluckan. 

3 Sätt i SIM-kortet. 

 Obs! Se till att kortets 

guldfärgade chip är nedåt. 

4 Sätt i batteriet. 

5 Stäng locket med ett lätt tryck.

6 Anslut laddaren till mobilen och 

koppla in den i elnätet.

Obs! Mer information om laddning 

finns på sid. 18. 

Klar att använda 
Det tar ungefär tre timmar att 

ladda mobilen. Dra ur laddaren ur 

mobilen när den är färdigladdad 

och klar att använda. För att sätta 

på mobilen, tryck ner och håll kvar 

den röda knappen på hjulet.

 

Ange PIN-kod 
När du sätter på mobilen för första 

gången kan du behöva ange SIM-

kortets PIN-kod. Använd hjulet för 

att markera siffror och tryck på 

knappen OK i hjulets mitt. 

Markera sedan ✓ och tryck på OK. 

Innan du börjar

1 2 3

4 5 6
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Användningsalternativ för musikmobilen 

Din telefon består av två lika 

viktiga delar; ett bärbart 

ljudsystem och en mobiltelefon. 

Oavsett om du använder 

telefonfunktionerna eller 

lyssnar på musik, har du många 

valmöjligheter.

Användningsalternativ för 
telefonen 
När du använder telefon-

funktionerna kan du … 

– Använda telefonen genom att 

hålla den mot örat. 

– Använda medföljande hörlurar 

för att prata i telefonen. 

– Använda telefonens 

högtalarfunktion för att samtala 

med händerna fria. Lyft helt 

enkelt upp högtalaren och dra  

ut telefonens stativ och ställ den 

framför dig på till exempel bordet. 

Alternativ för att lyssna på 
musik 
När du använder musik-

funktionerna kan du …

– Använda de medföljande 

hörlurarna för att lyssna på 

musiken i din privata sfär. 

– Lyfta upp den inbyggda 

högtalaren, vilket gör att du  

kan använda mobilen som ett 

mini-audiosystem. 

– Ansluta mobilen via utgången på 

mobilen med den medföljande 

kabeln och spela upp musiken 

via ditt Bang & Olufsen-

musiksystem. 
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Lär känna din mobil … 

Musikmobilen Serenata  

bygger på ett intuitivt 

användargränssnitt som 

kombinerar enkel 

enhandsmanövrering av  

hjulet och skärmen med ett 

färgkodssystem som hjälper  

dig att navigera i menyerna: 

Blått är telefonrelaterade 

funktioner … 

Rött är musikrelaterade 

funktioner … 

Musikmobilens huvudfunktioner 

visas till höger. 
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Blåa menyer är telefonrelaterade 

funktioner, såsom Meddelanden, 

Webbläsare och Planering.  

Röda menyer är musikrelaterade 

funktioner, till exempel Artister, 

Album och Spår. För att använda 

musikmobilen måste du använda 

både hjulet och skärmen. 

Håll mobilen som bilden visar och 

använd tummen för att vrida hjulet 

och använda knapparna på hjulet 

samt på skärmen. 

Du kan även använda mobilen när 

den står på bordet. Detta är relevant 

om du till exempel pratar med 

högtalarfunktionen på. 



1 – OK 

Aktivera telefonen när den är i 

viloläge. 

Nå menyerna i vänteläge. 

Välja ett markerat menyalternativ 

eller bekräfta inmatning. 

2 – SÄND (  grön knapp) 

Ringa eller besvara inkommande 

samtal. 

I vänteläge – hämta senaste ringda 

nummer, missade eller mottagna 

samtal. 

Påbörja uppspelning av musik. 

Spela/pausa musikspelaren. 

3 – TILLBAKA  

Gå tillbaka genom menyerna. 

I vänteläge, tryck ner och håll för 

att aktivera knapplåset. 

4 – Music 

Tryck lätt på skärmen för att öppna 

musikspelaren. 

Växla mellan telefon och 

musikspelare. 

5 – C 

Radera tecken från skärmen.

Tryck ner och håll för att växla 

mellan av och på för "Tyst läge". 

6 – AVSLUTA (  röd knapp) 

Tryck ner och håll för att stänga av 

och sätta på mobilen. 

Avsluta eller avböj ett samtal. 

Stänga av musikspelaren. 

I menyläge, tryck för att återgå till 

vänteläge. 

7 – Hjul 

Vrid på hjulet för att höja eller 

sänka volymen. 

I menyläge, rulla genom 

menyalternativ. 

I vänteläge, vrid hjulet för att leta 

efter en post i telefonboken.  

Väck telefonen från viloläge 

genom att trycka på valfri 

hjulknapp.

8 – More 

Tryck lätt på skärmen för att 

komma till Mer-menyn.

9 – Genvägar 

Tryck på den nedre delen av 

skärmen för att komma åt 

genvägsknapparna som du kan 

anpassa. 
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Använda skärmen 

Skärmen är uppdelad i tre 

rörelsekänsliga områden. I 

mitten av skärmen finns den 

osynliga knapp som öppnar 

uppringningsfönstret. I de  

övre hörnen av skärmen finns 

"Music" och "More". Och när  

du trycker på listen längst  

ner på skärmen får du upp  

tre genvägsknappar som kan 

anpassas enligt dina önskemål.

Aktivera mobilen … 
När den inte används släcks 

skärmen och mobilen övergår till 

viloläge. Om du vill tända skärmen 

för att använda telefonen, trycker 

du på OK eller på valfri hjulknapp. 

Bilden visar telefonen i vänteläge – 

redo att använda. 

Tips ...
Tryck och håll ned  för att låsa 

eller låsa upp telefonen.

Ringa … 
När telefonen är i vänteläge trycker 

du bara mitt på skärmen och 

uppringningsfönstret visas. 

Använd det fysiska hjulet för att 

markera siffrorna och tryck på OK 

för att välja. Tryck sedan på den 

gröna SÄND-knappen för att ringa. 

Tips ... 

När du har slagit ett nummer en 

gång kan du lägga till det i din 

telefonbok. 
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Använd Music-menyn … 
Tryck på det övre vänstra hörnet av 

skärmen för att få upp Musik-

menyn. Använd hjulet för att rulla 

ner för att markera till exempel, 

Album från listan och tryck på OK 

för att välja. Använd sedan hjulet 

för att välja mellan tillgängliga 

album och tryck på SÄND för att 

spela upp albumet som du vill 

lyssna på. 

Tips ... 

När du spelar musik kan du få upp 

Mer-menyn för att till exempel 

pausa musiken eller lägga till 

albumet till dina favoriter. 

Använd More-menyn … 
Tryck på det övre högra hörnet av 

skärmen för att få upp en Mer- 

meny. Mer-menyer är beroende av 

sammanhanget då de innehåller 

funktioner som är relaterade till det 

du använder den till för tillfället. 

De kan användas vare sig du 

använder telefon- eller 

musikfunktionen. Här kan du  

till exempel komma åt Lägg  

till i spellista när du använder 

musikspelaren eller Parkera  

när du använder telefonen. 

Använda genvägarna … 
Skärmen har tre genvägsknappar 

som nås direkt via listen längst ner 

på skärmen i vänteläget. 

Genvägarna kan anpassas för att 

snabbt komma åt särskilda 

funktioner som du använder ofta. 

Du kan välja bland 25 olika 

funktioner, som till exempel  

Ren musik, Alarm och Skapa 

meddelande, som bilden  

ovan visar. 
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Daglig användning av mobilen 

Via huvudmenyn kommer du åt 

musikmobilens basfunktioner, 

såsom Meddelanden, Planering 

och Telefonbok. 

Telefonboken har plats för 

1 000 kontakter som du kan 

skriva till via SMS, MMS eller  

e-post – och allt medan du 

lyssnar på din favoritmusik. Åtkomstalternativ … 
I vänteläge, tryck på OK för att 

komma till Menyläge och se 

mobilens huvudfunktioner. 

I Menyläge, vrid bara på hjulet  

för att markera funktionen du vill 

använda, tryck sedan på OK för  

att välja.

Skapa ett meddelande … 
För att skapa ett meddelande,  

välj Meddelanden, sedan Skapa 

meddelande och välj mellan SMS, 

MMS och e-post. 

Använd hjulet för att markera till 

exempel, Textmeddelande och 

tryck på OK för att välja. Skriv 

sedan ditt meddelande och tryck 

på Sänd i det nedre högra hörnet 

av skärmen för att skicka 

meddelandet. 
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Så här skriver du text … 
Du måste skriva text till exempel 

när du skriver ett textmeddelande 

eller vill lägga till en ny kontakt i 

telefonboken. 

I textläget, använd hjulet för att 

markera bokstäver och tryck på  

OK en gång för att välja den första 

bokstaven, två gånger för den 

andra och så vidare. 

Tips ... 

Vid inköp är telefonen inställd på 

ABC-läge. Tryck och håll ned  

längst ned på skärmen för att växla 

mellan ABC- och T9-läge. 

Ange specialtecken … 
För att ange siffror eller symboler i 

texten, tryck på &:@ i det nedre 

vänstra hörnet, en gång för 

symboler och två gånger för siffror. 

För att växla mellan versaler och 

gemener, tryck bara på  på den 

rörelsekänsliga skärmen. 

Tips ... 

När du skriver text kan du använda 

den gröna SÄND-knappen för att 

infoga mellanslag. För att radera 

tecken, använd C på hjulet. 

Lägg till kontakter i 
telefonboken … 
Innan du till exempel skickar ett 

textmeddelande kan du lägga till 

kontakten i din telefonbok: 

> I vänteläge, tryck på skärmens 

mitt för att gå till 

uppringningsfönstret. 

> Ange ett telefonnummer. 

> Tryck på More och välj Lägg till 

ny kontakt. 

> Ange namn och annan 

kontaktinformation, såsom e-

postadress eller födelsedag om 

så önskas. 

> Tryck sedan på More för att 

spara kontakten. 

Music More

C

ABC def ghi  jkl  mno 
pqrs tuv wxyz .  , 

&:@ Send

Hello

Music More

C

 ? ! @ - ( ) 
 : /  . , 

123 Send

Hello!

Music More

C

+4597853911

Select

Call

Pause

Add to new contact

Add to existing contact

Send message

13



Så här ringer du ... 
> I vänteläge, tryck på skärmens 

mitt för att gå till 

uppringningsfönstret. 

> Ange numret och tryck på SÄND 

för att ringa. 

> För att avsluta samtalet, tryck på 

AVSLUTA. 

När du slår numret … 

> Tryck på C för att radera den 

sista siffran. 

> Tryck ner och håll C för att 

radera allt. 

> Tryck på skärmens mitt för att 

ange markörläge. 

Så här besvarar du ett 
inkommande samtal ... 
> I vänteläge, tryck på SÄND för 

att besvara samtalet. 

Tips ...

Vrid hjulet motsols för att stänga 

av telefonens ljud under ett 

inkommande samtal.

Återuppringning av senast 
uppringda nummer … 
> I vänteläge, tryck på SÄND för 

att visa listan med senast 

uppringda nummer. 

> Rulla ner till det nummer du vill 

ringa och tryck på SÄND för att 

ringa. 

Ring samtal från telefonboken
För att snabbt komma till 

telefonboken: 

> Vrid hjulet medurs eller moturs,  

i vänteläget. 

> Välj första bokstaven för den 

kontakt du söker och rulla ner  

till namnet. 

> Tryck sedan på SÄND-knappen 

för att ringa. 

Tips ... 

För att justera volymen under ett 

samtal, vrid bara på hjulet. 

Alternativ under samtal 
Under pågående samtal kan du 

trycka på OK följt av More för att:

– komma till telefonboken för att 

se kontaktuppgifter 

– skicka ett textmeddelande till 

personen du pratar med, eller 

– samtidigt ringa ett andra samtal. 

Tips ... 

Vi rekommenderar att du håller 

mobilen i handen när du utför 

dessa alternativ – lyft bara upp 

högtalaren eller använd medföljande 

hörlurar när du gör detta. 

>> Daglig användning av mobilen 14



Med musikmobilen får du enkel 

Internetåtkomst och kan skicka 

och läsa e-post var du än 

befinner dig. 

Obs! Telefonen måste vara 

konfigurerad för att söka på nätet 

och skicka e-post. För ytterligare 

information, se CD-rom-

handledningen eller kontakta din 

Bang & Olufsen-återförsäljare. 

Sök på Internet … 
För att komma till 

webbläsarmenyn: 

> Tryck på OK i vänteläget och välj 

Webbläsare. 

> Välj sedan ett av alternativen,  

till exempel Hem, Ange URL  

eller Sparade webbadresser. 

Att navigera på Internet …
> Använd hjulet för att välja en 

webbläsarpost, tryck sedan på 

OK och Välj. 

> Tryck på Tillbaka för att återgå 

till föregående sida. 

> Tryck på More för att få upp fler 

webbläsaralternativ. 

Att skicka e-post … 
> Tryck på OK i vänteläget och välj 

Meddelanden >Skapa 

meddelande >E-post. 

> Skriv text enligt beskrivningen på 

sidan 13 i den här handledningen. 

> Tryck sedan på Sänd-knappen 

längst ner på skärmen. 

> Tryck på More för att få upp fler 

e-postalternativ. 
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Spela musik 

Med musikmobilen kan du lyssna 

på din favoritmusik var du än är 

– och det är enkelt att överföra 

digital musik från datorn till 

mobilen. 

Du kan använda BeoPlayer eller 

Windows MediaPlayer (version 11 

eller senare) för att överföra digital 

musik från datorn till musikmobilen. 

Överföring av musik till 
mobilen ... 
> Anslut mobilen till datorn via 

USB-kabeln. Eller ställ mobilen i 

laddaren och anslut USB-kabeln 

till laddaren. 

> Tryck på More. 

> Välj Anslut till dator.* 

> Välj sedan MTP. 

 Obs! Om du använder Mac,  

välj Masslagring. 

Med MTP (Media Transfer Protocol) 

kan du använda BeoPlayer eller 

Windows MediaPlayer® för att 

lagra musik på mobilen. 

Tips ... 

Om du vill överföra konvolutbilder 

till mobilen måste du använda MTP-

överföringsläget. 

*Om Anslut till dator inte visas i  

Mer-menyn: 

> I vänteläge, tryck på OK för att 

få upp menyn.

> Välj Inställningar. 

> Tryck på Telefoninställningar.

> Tryck på Överföringsläge och  

välj Manuellt.

Om BeoPlayer 
Programvaran till Bang & Olufsen 

BeoPlayer och ytterligare 

instruktioner finns på den 

medföljande CD-romskivan. 

BeoPlayer sorterar automatiskt din 

musik alfabetiskt efter genre, 

namn på artist, spår och album 

samt låter dig komponera dina 

egna spellistor. 

Du kan ladda ner din musik direkt 

från Internet, eller använda 

BeoPlayer för att spela in dem från 

en CD och lagra dem på din dator. 

Mer information om BeoPlayer 

samt om överföring av musik finns 

på CD-rom-handledningen som 

medföljer produkten. 
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Varning, för Mac-användare! 

För att förhindra att skador uppstår 

på mobilen vid överföring av musik, 

välj alltid "Eject Serenata" på 

datorn när du kopplar ifrån 

mobilen från datorn. 



Så här spelar du musik … 
Tryck på Music för att öppna 

musikspelaren: 

> I Musik-menyn: använd hjulet  

för att markera en musikvy, till 

exempel Artist och tryck på OK 

för att välja. 

> I Artist-vyn, använd hjulet för att 

markera den inledande 

bokstaven på en viss artist, tryck 

sedan på OK för att välja. 

> Tryck sedan på SÄND för att 

spela upp de(t) album som finns 

tillgängliga för den valda artisten. 

> Om du vill välja ett visst album 

eller spår, tryck på OK för att 

förflytta dig nedåt och tryck på 

SÄND för att påbörja 

uppspelningen. 

OK = Välj alternativ och förflytta 

nedåt i en vy. 

SÄND = Påbörja slumpvis 

uppspelning i alla vynivåer. 

Tips ... 

För automatisk uppspelning av 

senast spelade musik, tryck på 

Music och vänta några sekunder. 

Att använda musikspelaren … 
Vid uppspelning, använd följande 

knappar för grundläggande 

kommandon: 

> Vrid på hjulet för att reglera 

volymen. 

> För att förflytta dig mellan spår 

eller album, tryck på den nedre 

delen av skärmen, använd sedan 

pilarna för att navigera, som 

bilden visar. 

> Tryck på SÄND för att pausa eller 

fortsätta uppspelningen. 

> Tryck på AVSLUTA för att 

avsluta uppspelningen och 

stänga av musikspelaren. 

Observera att du bara kan använda 

musikspelaren i Spelas nu-läget. 

För att återvända till Spelas nu, 

tryck bara på skärmens mitt. 

Tips ... 

För att växla mellan musikspelaren 

och telefonen vid uppspelning av 

musik, tryck helt enkelt på Music. 

Slappna av med Ren musik … 
Om du vill lyssna på musik utan att 

bli störd av inkommande samtal 

eller meddelanden: 

> I vänteläge, tryck på listen längst 

ner på skärmen för att få upp de 

tre genvägsknapparna. 

> Tryck på  för att aktivera Ren 

musik. 

Telefonen kopplar då alla samtal till 

telefonsvararen. 

Lyssna på musik när du flyger … 

Du kan aktivera alternativet 

Flygläge i Mer-menyn, för de 

tillfällen när du måste stänga av 

telefonen men ändå vill njuta av 

musik – till exempel när du ska flyga. 

Tips ...

För att komma åt ytterligare 

alternativ när du spelar musik  

kan du ta fram Mer-menyn.

Music More
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För att ladda mobilen, anslut 

bordsladdaren till elnätet och 

ställ mobilen i laddaren. 

Med bordsladdaren kan du ansluta 

mobilen till datorn via USB-uttaget. 

Om du vill använda mobilen när 

den fortfarande står i laddaren kan 

du också ansluta de medföljande 

hörlurarna. 

Du kan även använda den 

medföljande reseladdaren för  

att ladda mobilen – ansluta  

den bara direkt till telefonen. 

Om laddning 
Det tar ungefär tre timmar att ladda 

mobilen helt. När den är färdigladdad 

har mobilen kapacitet för: 

– upp till tre timmars samtalstid. 

– upp till 11 dagars standbytid. 

Ej direktansluten uppspelning 

av musik … 

– upp till fem timmar när du 

använder högtalaren. 

– upp till 13 timmar när du 

använder hörlurarna. 

När batterinivån är låg: 

– hörs en varningssignal. 

– meddelandet "Låg batterinivå" 

visas. 

– ikonen för tomt batteri ( ) 

blinkar. 

Tips ... 

Det är även möjligt att ansluta 

mobilen till ditt Bang & Olufsen-

audiosystem. Använd den 

medföljande kabeln. 

Kabelanslutningar 

DC
10

0–
24

0 
V

A
C

50
–6

0 
H

z

PC

PC
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OBS! Vi rekommenderar att du har 

datorn ansluten till ett jordat uttag. 



Använd EarSet 3 
För bästa ljudkvalitet 

rekommenderar vi att  

du monterar, sätter på  

och justerar de medföljande 

hörlurarna som bilden visar. 

VARNING! Långvarig användning 

på hög volym kan orsaka 

hörselskador! 

Att sätta på hörlurarna … 

Sätt först i den vänstra öronsnäckan. 

För sedan sladden bakom nacken 

och justera höger öronsnäcka i örat. 

Att använda hörlurarna …  

> Tryck på mikrofonens mitt (A) för 

att besvara inkommande samtal. 

> Tryck en gång till för att avsluta 

samtalet. 

> Tryck och håll för återuppringning 

av senast uppringda nummer. 

För att hålla mikrofonsladden  

på plats, använd medföljande 

klämma (B). 

A

B
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Synkronisera telefonboken med Outlook 

Det är möjligt att synkronisera 

mobilen med Outlook®, om  

du vill överföra till exempel 

kontakter eller kalenderposter 

till mobilen. 

Mobilen kan synkronisera med 

Outlook eller via USB-kabeln eller 

via BlueTooth®: 

> Anslut mobilen till datorn eller 

BlueTooth. 

> Välj Överför. 

> Välj PC Studio. 

> Starta sedan Samsung PC Studio 

på datorn och välj Synkronisera. 

För ytterligare information, se den 

utökade CD-rom-handledningen 

som medföljer denna produkt. 

PC
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Internationell garanti 

Alla Bang & Olufsen-produkter 

som har köpts hos en 

auktoriserad Bang & Olufsen-

återförsäljare har en garanti 

mot defekter i tillverkning  

eller material. 

Garanten är den auktoriserade 

Bang & Olufsen-återförsäljaren 

eller följaktligen den nationella 

Bang & Olufsen-representanten. 

Garantiperioden är 24 månader 

om inget annat anges i landet där 

produkten köptes. 

Garantin täcker reparations-

kostnaderna (d.v.s. reservdelar  

och arbetskostnad) för produkten. 

Garantin täcker även tillbehör. Det 

är 24 månaders reklamationsrätt 

på ersatta och reparerade delar. 

Garantin gäller över hela världen. 

Den gäller hos alla auktoriserade 

Bang & Olufsen-återförsäljare. 

Garantin omfattar inte skador  

som uppkommit till följd av olycka, 

inklusive skador som orsakats  

av blixtnedslag, vatten, brand, 

transport, felaktig användning  

eller försumlighet. 

Bang & Olufsen är inte ansvarigt 

för indirekta skador eller följdskador. 

Garantin täcker inte kostnaden för 

hyra av ersättningsprodukter och 

kostnaden för ändringar som krävs 

för att anpassa produkten för 

annan spänning eller andra 

sändningsstandarder. Byte av t.ex. 

batterier täcks inte av garantin. 

Garantin blir ogiltig om produkten 

repareras eller ändras av någon 

annan än en person som 

auktoriserats av Bang & Olufsen, 

eller om serienumret har tagits 

bort från produkten. 

Om du har för avsikt att använda 

din audio-/videoprodukt i ett 

annat land rekommenderar vi  

att du ber återförsäljaren om 

information om spänning och 

radio- och tv-standarder i det  

land du har för avsikt att flytta till. 

Återförsäljaren kan ge dig råd om 

eventuella modifikationer. 

I Japan, Nord- och Sydamerika, 

Taiwan och Sydkorea är det inte 

möjligt att reparera eller modifiera 

TV-apparater eller videospelare 

som inte har tillverkats för att 

användas i dessa länder. 

För att garantin ska gälla krävs 

vanligen ett dokument som 

innehåller följande information: 

– Produktens namn och 

typnummer 

– Serienummer 

– Datum för inköp/leverans 

– Garantitid 

– Auktoriserad Bang & Olufsen-

återförsäljares stämpel och 

signatur. 
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Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd har gett ut direktivet 

för avfall som utgörs av eller inne-

håller elektriska eller elektroniska 

produkter. Syftet med direktivet är 

att förhindra avfall från elektriska 

och elektroniska produkter och  

att främja återanvändning och 

materialåtervinning och andra 

former av återvinning av sådant 

avfall. Därmed berör direktivet 

producenter, distributörer och 

konsumenter. 

WEEE-direktivet föreskriver  

att både tillverkare och slut-

konsumenter ska behandla 

elektriska och elektroniska 

produkter och delar på ett 

miljömässigt säkert sätt och  

att produkterna och avfallet ska 

återanvändas eller återvinnas vad 

gäller deras material eller energi. 

Elektriska och elektroniska produkter 

och delar får inte slängas med vanligt 

hushållsavfall. Alla elektriska och 

elektroniska produkter och delar 

måste samlas in och slängas separat. 

Produkter och utrustning som 

måste samlas in för återanvändning, 

materialåtervinning och andra 

former av återvinning är märkta 

med symbolen som visas. 

Genom att kassera elektriska  

och elektroniska produkter via  

de insamlingssystem som finns  

i ditt land skyddar du miljön, 

människors hälsa och bidrar till  

en klok och rationell användning 

av naturresurserna. Insamling av 

elektriska och elektroniska produkter 

och avfall förhindrar eventuell 

nedsmutsning av naturen med 

skadliga ämnen som kan finnas  

i elektriska och elektroniska 

produkter och utrustning. 

Din Bang & Olufsen-återförsäljare 

kan hjälpa dig och ge dig råd om 

hur du gör dig av med uttjänta 

elektriska och elektroniska 

produkter i ditt land. 

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter (WEEE) – Miljöskydd 
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Produkten är förenlig med 

bestämmelserna i direktiven 

1999/5/EC och 2006/95/EC. 

Med förbehåll för ändringar av 

tekniska specifikationer, funktioner 

och deras användning! 

Endast för Kanada! 

Denna digitala enhet av Klass B 

uppfyller alla krav i de kanadensiska 

föreskrifterna för störande utrustning. 

Endast för USA! 

OBS: Denna utrustning har testats 

och befunnits klara gränsvärdena 

för digital utrustning av Klass B, i 

enlighet med avsnitt 15 i FCC-

föreskrifterna. Dessa gränsvärden 

har utformats för att ge skäligt 

skydd mot skadliga störningar vid 

installation i bostadsmiljö. 

Denna utrustning genererar, 

använder och kan avge radio-

frekvensenergi och  

om enheten inte installeras  

och används i enlighet med 

instruktionerna kan den  

orsaka skadliga störningar på 

radiokommunikationer. Det  

finns dock inga garantier för  

att störningar inte uppkommer  

i en specifik installation. Om 

utrustningen orsakar skadliga 

störningar på radio- eller TV-

mottagning, vilket kan fastställas 

genom att man stänger av och 

sätter på utrustningen, uppmanas 

användaren att försöka få bort 

störningen med hjälp av en eller 

flera av följande åtgärder: 

– Flytta mottagarantennen eller 

rikta den åt ett annat håll. 

– Öka avståndet mellan 

utrustningen och mottagaren. 

– Anslut utrustningen till ett uttag 

som ligger på en annan krets än 

den som mottagaren är ansluten 

till. 

– Rådfråga din återförsäljare eller 

en erfaren radio-/TV-tekniker för 

att få hjälp. 



www.bang-olufsen.com 
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