
BeoSound 5 Encore 





Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige 

brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler 

leverer, installerer og konfigurerer produktet. 

For at du kan bruge BeoSound 5 Encore til at navigere i din digitale 

musiksamling samt 10.000 radiokanaler fra alle verdenshjørner,  

skal musiksystemet tilsluttes internettet og en digital musikkilde. 

Du kan læse mere om, hvordan du gør din digitale musik tilgængelig, 

i brugervejledningen til produktet på www.bang-olufsen.com/guides. 
Brugervejledningen beskriver ekstrafunktioner som sprog- og 

pinkodeindstillinger, samt hvordan du kan betjene dit produkt med en 

fjernbetjening fra Bang & Olufsen. 

På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger 

samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. 

Alle spørgsmål kan rettes til din Bang & Olufsen forhandler. 

Find nærmeste forhandler på vores website ... 
 www.bang-olufsen.dk 

Kære kunde 

3510807  Version 1.1 1102 

Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf 
kan ændres uden varsel. 



ADVARSEL: For at reducere risikoen for 
brand og elektrisk stød må dette produkt 
ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet 
må heller ikke udsættes for dryp eller 
stænk, og der må ikke placeres genstande 
fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. 

Tag netledningen ud af stikkontakten  
for at afbryde strømforbindelsen helt. 
Afbryderen skal altid være nem at 
komme til. 

Symbolet med et lyn i en trekant 
advarer om uisoleret "farlig 
spænding" bag produktets 
afskærmning, som kan være stærk 
nok til at forårsage elektriske stød. 

Symbolet med et udråbstegn i en 
trekant gør brugeren opmærksom  
på vigtige betjenings- og 
vedligeholdelsesinstruktioner, som 
findes i produktets vejledninger. 

Vigtigt! 
– Anbring ikke produktet i direkte sollys eller 

direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
– Sørg for, at produktet sættes op, placeres og 

tilsluttes i overensstemmelse med 
instruktionerne.

– Placer produktet på en solid overflade eller 
stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. 
Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt 
af Bang & Olufsen.

– Anbring ikke genstande oven på produktet.
– Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys,  

på apparatet.
– Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, 

regn eller varme.
– Produktet er udelukkende beregnet til 

indendørsanvendelse under tørre forhold inden 
for et temperaturområde på 10-40 ºC.

– Hvis produktet har været udsat for temperaturer 
under 5 °C, skal det, før det tilsluttes lysnettet 
og tændes, stå ved stuetemperatur, indtil dets 
temperatur svarer til omgivelsernes.

– Sørg for, at der er plads nok omkring produktet 
til at sikre tilstrækkelig ventilation.

– Slut ikke nogen af produkterne i dit system til 
lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne.

– Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må 
kun åbnes af uddannede serviceteknikere.

– Produktet kan kun slukkes helt ved at tage 
stikket ud af stikkontakten.
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Brug musiksystemet 

Musiksystemet er beregnet til nærbetjening.  

Betjen det med pegepinden, hjulet og knapperne. 

Hjulet: Rul gennem indholdslister, eller gå 
gennem menuer. 

Standby. 

Pegepinden: Bevæg "laserstrålen" mellem 
visninger og menuer på buen til venstre. 

Aktiver displayet. Bekræft valg. Afspil eller sæt 
numre på pause, og åbn undermenuer 

Drej for at justere lydstyrken. 

Luk undermenu, eller gå til næste nummer 
eller kanal i afspilningstilstand. Luk menuen 
INDSTILLINGER uden at gemme. 

Åbn undermenu, eller vælg menupunkt.  
Gå til foregående nummer eller kanal i 
afspilningstilstand 

Symboler

Fjernbetjening

Vigtigt 
Symbolerne ovenfor bruges i denne Kom godt i gang-vejledning til illustration af, hvordan 
musiksystemet betjenes. 
Produktet kan desuden betjenes med fjernbetjeningen. Læs mere herom i brugervejledningen  
på www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Displayet 

Browsertilstand
I browsertilstand har du mulighed for at gennemse indholdet på musiksystemet 
uden at afbryde afspilningen. Du kan også tilføje musik og oprette dine egne 
afspilningskøer eller vælge et nummer til automatisk oprettelse af en MOTS kø. 

Afspilningstilstand 
I afspilningstilstand kan du se, hvad der afspilles. Sæt afspilningen på pause, eller 
gå til næste/foregående nummer eller kanal med knapperne, og juster lydstyrken 
med hjulet. 

Du kan også udføre disse handlinger med en fjernbetjening fra Bang & Olufsen. 

Displayet har to forskellige tilstande: Browsertilstand og afspilningstilstand.  

Du kan udføre forskellige handlinger i de to tilstande. 

Opstartstid Opstartstiden for musiksystemet afhænger af indstillingen for SPARETILSTAND. Se brugervejledningen 
for yderligere oplysninger. 

Spring

Various Artists / Greatest Hits

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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Buen – Vælg emner på buen 
med pegepinden 

Åbn browsertilstanden ved at trykke på GO. 

Hjulets fokus – Det fremhævede emne og fokus for betjeningen. 
En lodret linje foran et punkt angiver, at noget nyt er ved at starte,  
f.eks. et nyt album. 

Displayet skifter automatisk til afspilningstilstand 3 minutter 
efter den seneste handling. Vil du aktivere afspilningstilstanden 
hurtigere, skal du blot flytte pegepinden til toppen eller 
bunden af displayet. 

Hjullisten – Viser indholdet af den aktuelle visning 

MOTS ikon – Angiver, at den afspillede musik er genereret med MOTS 



I afspilningstilstand kan du sætte det aktuelle nummer på 
pause/genoptage afspilningen. 

Vælg et bestemt nummer ud fra kunstner, album eller omslag. 

Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst 
afspillede nummer. 

Gennemse din musik uden at forstyrre afspilningen af det 
aktuelle nummer. 

Afspil et bestemt nummer 

Næste eller forrige 

Sæt afspilningen på pause, eller genoptag den 

Gennemse musik 

Start N.MUSIC 

Sluk 

Lyt til musik 

Tryk på GO for at aktivere displayet fra standbytilstand. Nu kan 

du finde din musiksamling og den musik, du vil høre. 

I afspilningstilstand kan du gå til næste eller foregående 
nummer.  

Vigtige oplysninger 
Musik Hvis du vil høre N.MUSIC, skal musiksystemet være tilsluttet en digital musikkilde som f.eks. en harddisk, 

en DLNA-server (NAS), en computer, en USB-hukommelse eller en håndholdt enhed. 
Se side 16 i Kom godt i gang-vejledningen samt brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du tilslutter 
kilder. 

Betjen BeoSound 5 Encore 

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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Omslag 
til det 
frem-
hævede
album

Omslag til 
det 
aktuelle 
album

Vis musik 
efter
Omslag 
Kunstnere 
Album 
Numre 

Hjullisten 
Viser indholdet i 
den valgte visning

Hjulets fokus – det 
fremhævede emne



Næste eller foregående nummer 

Tryk én gang for pause og én 
gang til for genoptag 

Fremhæv en 
visning 

Fremhæv 
TILSTAND 

Bekræft 

Tryk på 

Fremhæv en 
visning 

Åbn Gennemse 

Vælg 
N.MUSIC*1

Gennemse 

Fjernbetjening
Visninger

1* N.MUSIC

Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for oplysninger om fjernbetjening. 
De mulige visninger i N.MUSIC er OMSLAG, KUNSTNERE, ALBUM og NUMRE. Album uden omslag vises 
med et standardomslag. 
Vælg navnet på den musikkilde, du vil anvende (A.MEM, CD eller N.MUSIC). 

Åbn Gennemse Gennemse Bekræft 

GO

GO

GO
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MOTS – afspilningskøer og favoritter 

Du kan bestemme afspliningsrækkefølgen på din musik selv 

eller lade musiksystemet generere en MOTS kø.  

Det sidste nummer, du har føjet til din afspilningskø, fungerer 

som udgangspunkt for MOTS køen. 

Brug et nummer som udgangspunkt for en autogenerering 
af en endeløs liste af lignende numre.*1 

Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst 
afspillede nummer. 

Afspil fra afspilningskøen.*2 

Vælg udgangspunkt for MOTS 

Afspilningskø 

Start N.MUSIC 

Føj numre, album eller kunstnere til afspilningskøen. 

Opret en afspilningskø 

1* MOTS Ideen bag MOTS er, at du vælger et nummer som udgangspunkt for en afspilningskø med lignende 
musik. Når du afspiller dette nummer, fortsætter funktionen med at afspille lignende musik.
Musiksystemet anvender altid det sidst tilføjede nummer i køen som udgangspunkt for MOTS 
afspilningskøen.

Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede 
positioner.*3 

Afspil favoritter 

Slet numre, album eller kunstnere fra afspilningskøen. 

Fjern fra køen 

Betjen BeoSound 5 Encore 

Oplysninger 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Nummer Farvede lister 

MOTS 
status for 
den valgte 
kilde 

Nummererede 
favoritter 



Hold knappen 
nede 

Fremhæv KØ Bekræft Vælg nummer 

Fremhæv 
TILSTAND 

Bekræft Vælg 
N.MUSIC

Hold knappen 
nede 

Vælg nummer, 
album eller 
kunstner 

2* Afspilningskø 
3* Favoritter 

Afspilningskøen viser listen over den musik (numre, album osv.), du har valgt til afspilning. 
Du kan føje musik til farvede lister eller nummererede positioner, som du hurtigt kan vælge med fjernbetjeningen.  
Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for yderligere oplysninger. 

eller

Fremhæv 
FAVORITTER 

Bekræft Vælg farvet liste Vælg en 
nummereret 
favorit 

Bekræft 

Vælg nummer 

Vælg FØJ TIL KØ Bekræft 

Fremhæv KØ Hold knappen nede
for at få vist 
valgmuligheder

Vælg det 
emne, der 
skal slettes 

Bekræft Vælg FJERN 

Aktiver 
afspilningstilstand 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

11



Oplysninger 
Internettilslutning For at du kan høre netradio, skal musiksystemet være tilsluttet internettet. 

Med netradio har du nem adgang til radiokanaler i hele verden. 

Lyt til netradio 

Musiksystemet starter automatisk på den sidst afspillede 
kanal. 

Find kanaler i de forskellige visninger 
Vælg kanal ud fra GENRER, SPROG, LANDE eller NAVNE. 

Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede 
positioner. 

Afspil en favorit 

Næste eller forrige 

Afspil den næste eller den forrige radiokanal i 
afspilningstilstand. 

Start RADIO 

Tilføj en kanal som favorit 
Tilføj en radiokanal som en favorit. 

Betjen BeoSound 5 Encore 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Den aktuelle 
radiokanal 

Viser 
radiokanaler 
efter 
Genrer
Sprog 
Lande 
Navne 

Hjullisten 
Viser indholdet i den 
valgte visning 

Hjulets fokus 
Viser det 
fremhævede emne 



Favoritter Hvis du har en fjernbetjening fra Bang & Olufsen, kan du uden videre 
vælge en nummereret kanal blot ved at trykke på kanalens taltast. Hvis 
du ønsker at afspille en bestemt kanal på en farvet liste, skal du trykke på 
den farvede knap og derefter på tallet. 

Fremhæv en 
visning 

Gennemse

Vælg RADIO 

Fremhæv 
FAVORITTER 

Vælg liste eller 
nummereret favorit  

Afspil 

Flyt til top eller 
bund i 
afspilningstilstand 

Fremhæv TILSTAND Bekræft 

Forrige eller næste 
kanal i 
afspilningstilstand 

Åbn Gennemse

BEMÆRK! Radiokanaler opdateres automatisk,  
så listen altid kun indeholder tilgængelige kanaler. 

Vælg

Hold knappen 
nede 

Vælg 
radiokanal 

Vælg FØJ TIL ... 
+ et 
tilgængeligt 
nummer 

Bekræft 

GO

GO

GO

GO GO
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Konfigurer musiksystemet 

Lette skillevægge  Hvis du vil hænge musiksystemet på en gipsvæg, skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. Brug en 
fransk skrue (5 mm), der gennembryder gipsen og skrues mindst 25 mm ind i den lodrette stolpe. For at 
øge stabiliteten skal du desuden bruge to ekstra skruer, der er beregnet til gipsvægge. Montering er 
afprøvet på en gipsvæg. 

Oplysninger 

Musiksystemet skal placeres på en væg eller på en stand/et beslag, der fås som 

ekstraudstyr. Følg nedenstående vejledning for at montere musiksystemet på en 

væg ved hjælp af et standardvægbeslag. 

Placer vægbeslaget 

Fastgør vægbeslaget 
Brug skruer og rawlplugs i den korrekte størrelse 
og af den rigtige type. Tænk på væggens 
konstruktion og stand. Brug tre skruer, der kan 
klare en belastning på minimum 3,5 kg hver.  
Inden musiksystemet fastgøres til vægbeslaget, 
skal kablerne sluttes til de respektive stik i 
cylinderen bag på musiksystemet (B). Se side 16 
for yderligere oplysninger om stik. 

Find den rigtige placering for musiksystemet. 
Brug vægbeslaget og afstandsstykket som en 
skabelon til at aftegne de punkter, hvor der  
skal bores. 
Placer et vaterpas over de to støtter (A) for at 
kontrollere, at beslaget hænger lige. 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Afmonter musiksystemet 
Stå foran musiksystemet.
Drej cylinderen så langt som muligt mod uret.  
Før en blyant e.l. ind i det lille hul på ydersiden af 
cylinderen, og frigør forsigtigt låsemekanismen 
som vist i illustrationen (1). Drej cylinderen så 
langt som muligt mod uret (2). 
Fjern kablerne fra stikpanelet. 

BEMÆRK! Produktet er tungt og skal håndteres 
forsigtigt. 

Fastgør musiksystemet 
Drej cylinderen så langt som muligt med uret.  
Før en blyant e.l. ind i det lille hul på ydersiden af 
cylinderen, og frigør forsigtigt låsemekanismen 
som vist i illustrationen (1). 
Drej cylinderen så langt som muligt med uret.  
En af udskæringerne på cylinderen skal stå på kl. 
12-positionen som vist i illustrationen (2). 
Sæt musiksystemet i vægbeslaget (3), og drej 
cylinderen med uret, indtil systemet er sikkert 
fastgjort på væggen (4). 

Display 

Kabinet og 
betjeningspanel 

Brug en tør, blød klud til at tørre støv af musiksystemet. Anvend ikke 
flydende rensemidler eller sprays. 
Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan 
fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt 
rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. 

Rengøring 
BEMÆRK! Almindelig vedligeholdelse, såsom 
rengøring af produktet, er brugerens ansvar. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Tilslutninger

2* Strømforsyningen 

Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for yderligere 
oplysninger om tilslutninger. 
Se vejledningen til den medleverede strømforsyning for oplysninger om, 
hvordan musiksystemet tilsluttes lysnettet via strømforsyningen. 

1*
 Adgang til netradio, DLNA-server (NAS), 

tredjepartsserver, BeoSound 5/BeoMaster 5 
opsætning osv. 
BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt 
netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre 
netværk uden for din bygning/dit hus. 

ETHERNET-FORBINDELSE*
1

POWER LINK 
Power Link stik til højttalertilslutning 

Højttalertilslutninger – Power Link 
Slut dine aktive højttalere til stikket mærket 
Power Link, og sløjf signalet igennem fra 
højttaler til højttaler. Se de vejledninger, 
der følger med BeoLab højttalerne. 

USB
USB-port – til permanent lagring af musik 
på en ekstern harddisk. 

POWER
Slut musiksystemet til lysnettet via den 
medleverede strømforsyning.*2 

LINE IN 
Line-in-stik – til tilslutning af en  
mp3-afspiller, f.eks. en iPod. 

Hovedtelefonstik
Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de 
højttalere, der er tilsluttet 
musiksystemet, fra. 

BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik 
over længere tid, kan det medføre 
høreskade! 

USB
USB-port – til midlertidig lagring af 
musik på en USB-hukommelse. 

Tilslutninger 

Vigtige oplysninger 

De permanente stik findes på bagsiden af 
musiksystemet, mens stik til midlertidig brug er 
anbragt under displayet, så de er lettilgængelige. 

Tilslutninger

For at du kan bruge BeoSound 5 Encore til at navigere i din digitale musiksamling, 

skal systemet tilsluttes en eller flere digitale musikkilder. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Sådan gør du, hvis ... 

Vigtige oplysninger 
Vejledning Læs mere om musiksystemet i brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides, eller se punktet 

Ofte stillede spørgsmål på vores website. 

Hvis du vil ... Så ... 

Indtaste en pinkode ved start ... Brug hjulet til at indtaste cifrene i din pinkode. Brug pil til venstre  eller GO til at indtaste cifret. Brug pil 
til højre  til at slette et eller flere cifre. Gem den indtastede pinkode ved at dreje hjulet og vælge GEM. 
Bekræft med GO. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om pinkoder. 

Skifte mellem kilder ... Vælg TILSTAND med pegepinden. Vælg mellem kilder ved at dreje på hjulet. Bekræft med GO. 

Finde ud af, hvorfor en kilde ikke kan 
vælges ... 

Hvis den kilde, du vil vælge, ikke vises i menuen TILSTAND, skyldes det sandsynligvis, at den ikke er 
tilsluttet. Tilslut kilden, og prøv igen. 

Føje et nummer til en afspilningskø ... Bevæg pegepinden for at vælge visning, f.eks. Album, og drej hjulet for skifte mellem mulige visninger 
(brug evt. pil til venstre  for at se indholdet af en visning). Drej hjulet igen for at finde det nummer, du 
vil føje til køen. Vælg nummeret, og hold GO nede. Drej hjulet for at fremhæve FØJ TIL KØ. Bekræft 
med GO. 

Se afspilningskøen ... Bevæg pegepinden for at vælge KØ. Afspilningskøen vises i hjullisten til højre. 

Rydde afspilningskøen ... Bevæg pegepinden for at vælge KØ, og drej hjulet for at vælge et vilkårligt nummer. Hold derefter GO 
nede, og drej hjulet for at vælge RYD KØ. Bekræft med GO. 

Fjerne et nummer fra en afspilningskø ... Bevæg pegepinden for at vælge KØ, og drej hjulet for at vælge det nummer, du vil fjerne. Hold derefter 
GO nede, og drej hjulet for at vælge FJERN. Bekræft med GO. 

Bruge et nummer som udgangspunkt for 

MOTS ... 

Det sidste nummer i en afspilningskø fungerer som udgangspunkt for MOTS køen, også hvis du 

afspiller en farvet liste eller nummereret favorit. Se side 10. 

Oprette en farvet liste ... Drej hjulet for at finde det emne (nummer, album, kunster eller radiokanal), du vil føje til listen.  
Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at vælge farve. Bekræft med GO. 
Bemærk, at du ikke kan føje musik fra to forskellige kilder til en farvet liste. Der er favoritlister for hver 
enkelt kilde. 

Afspille en farvet liste ... Aktiver N.MUSIC og drej hjulet for at vælge FAVORITTER. Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at 
vælge den farvede liste. Bekræft med GO. 

Ændre sprog for displayet ... Vælg TILSTAND med pegepinden, drej hjulet for at vælge INDSTILLINGER, og brug pegepinden igen for 
at fremhæve SYSTEMINDSTILLINGER. Drej hjulet for at fremhæve SPROG. Bekræft med GO. Vælg derefter 
det ønskede sprog ved at dreje hjulet igen. Bekræft med GO. 
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Dette produkt overholder 
bestemmelserne i 
direktivet 1999/5/EF 
(R&TTE).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at dette 
audiosystem med trådløs internetforbindelse 
overholder de essentielle krav og relevante 
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Se også overensstemmelseserklæringen på  
www.bang-olufsen.com/guides.

Afstanden fra brugerens hånd til senderens antenne 
er mindst 6 cm ved normal brug, hvilket overstiger 
sikkerhedsafstanden på 4 cm for eksponering af 
RF-stråling.

Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for kvaliteten af 
diverse udbyderes netradiostationer.

Til det norske marked! 
Mekaniske og elektroniske komponenter i 
produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes 
reparasjoner og utskiftning av komponenter 
innen for kjøpslovens reklama sjonstid, som må regnes 
som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold 
gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot  
for handler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. 

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via 
nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – 
og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett,  
kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal 
det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett 
installeres en galvanisk isolator mellom apparatet 
og kabel-TV nettet. 

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this  
copy right protection technology must be 
authorized by Rovi, and is intended for home and 
other limited viewing uses only unless otherwise 
authorized by Rovi. Reverse engineering or 
disassembly is prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and High-Definition  
Multi media Interface are trademarks or registered 
trade marks of HDMI Licensing LLC. 
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Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og 
batterier, der er mærket med dette symbol, må 
ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk 
udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal 
indsamles og bortskaffes separat.
Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier 
bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, 
der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre 
menneskers helbred. Desuden bidrages der til en 
betryggende og rationel anvendelse af naturlige 
ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk 
udstyr, batterier og affald forhindrer mulig 

forurening af naturen med farlige stoffer, som  
kan være indeholdt i elektriske og elektroniske 
produkter og udstyr.
Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig 
om den korrekte bortskaffelsesmetode. 

I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette 
symbol, er det i stedet vist i brugervejledningen, 
på garantibeviset eller på emballagen.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse 

Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder  
den gældende miljølovgivning i de lande,  
hvor produkterne sælges. 
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