
BeoSound 5 Encore 





Tämä aloitusopas sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä 

käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen. 

Jotta voit käyttää BeoSound 5 Encorea digitaalisen musiikkijärjestelmän ja 

yli 10 000 radioaseman navigointipaneelina, musiikkijärjestelmällä on oltava 

yhteys Internetiin ja valitsemaasi digitaaliseen musiikkikirjastolähteeseen. 

Lisätietoja digitaalisen musiikin käyttämisestä saat tuotteen verkko-

oppaasta osoitteesta www.bang-olufsen.com/guides. Oppaassa kerrotaan 

lisäominaisuuksista ja -toiminnoista, kuten kieli- ja PIN-koodiasetuksista 

sekä tuotteen käyttämisestä Bang & Olufsen -kaukosäätimellä. 

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa www.bang-olufsen.com on 

lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina lisätietoja. 

Lähimmän jälleenmyyjän voit selvittää verkkosivuiltamme:   
 www.bang-olufsen.com. 

Arvoisa asiakas 

3510809  Version 1.1 1102 

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden 
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 
pidätetään. 



VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja 
kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite 
pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen 
päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakkoja. 

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti 
sähköverkosta irrottamalla pistotulppa 
pistorasiasta. Pistotulpan on oltava 
helposti käytettävissä. 

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
salamatunnus on varoitus siitä, että 
tuotteen sisällä on eristämätön, 
vaarallisen korkea jännite, joka voi 
aiheuttaa sähköiskuja. 

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
huutomerkki viittaa käyttäjälle 
tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, 
jotka toimitetaan tuotteen mukana. 

Tärkeää! 
– Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai 

suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle.
– Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja 

kytketty ohjeiden mukaisesti.
– Aseta tuote pysyvälle sijoituspaikalleen tukevalle 

alustalle tai telineeseen. Käytä turvallisuussyistä 
vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja 
seinätelineitä.

– Älä aseta esineitä tuotteen päälle.
– Älä aseta laitteen päälle avotulen lähteitä,  

kuten kynttilää.
– Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, 

sateelle tai lämmönlähteille.
– Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain 

sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä 
10–40 °C:n lämpötilassa.

– Jos tuote on ollut alle 5 °C:n lämpötilassa,  
pidä tuotetta huoneenlämmössä, kunnes se  
on saavuttanut normaalin huoneenlämpötilan. 
Vasta tämän jälkeen tuote voidaan kytkeä 
pistorasiaan ja virta kytkeä päälle.

– Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa 
riittävää ilmanvaihtoa varten.

– Kytke järjestelmä pistorasiaan vasta, kun kaikki 
johdot on kytketty.

– Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain 
pätevä asentaja.

– Tuotteen virta voidaan katkaista kokonaan vain 
irrottamalla se seinäpistorasiasta.
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Musiikkijärjestelmän käyttäminen 

Musiikkijärjestelmää käytetään sen käyttöpaneelin 

avulla. Käyttö tapahtuu osoittimella, ohjainpyörällä 

ja painikkeilla. 

Ohjainpyörä: Selaa sisällysluetteloita tai 
tarkastele valikkoja. 

Valmiustila. 

Osoitin: Liikuta "lasersädettä" näkymien ja 
valikoiden välillä kaarta pitkin vasemmalle. 

Ota näyttö käyttöön. Vahvista valinta. Toista 
tai pysäytä kappale tai avaa alivalikoita. 

Säädä äänenvoimakkuutta. 

Sulje alivalikko tai siirry seuraavaan kappaleeseen 
tai asemaan soitintilassa. Sulje SETTINGS-valikot 
tallentamatta. 

Avaa alivalikko tai valitse vaihtoehto.  
Siirry edelliseen kappaleeseen tai asemaan 
soitintilassa. 

Symbolit
Kaukosäädin

Tärkeää 
Yllä näkyvät symbolit kertovat tässä aloitusoppaassa, kuinka musiikkijärjestelmää käytetään. 
Tuotetta voi käyttää myös kaukosäätimellä. Tästä ja muusta kerrotaan tarkemmin oppaassa, joka on 
saatavilla osoitteesta www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Näyttö 

Selaintila
Selaintilassa voit tarkastella musiikkijärjestelmäsi sisältöä toistoa keskeyttämättä. 
Voit lisätä musiikkia luodaksesi omia soittojonoja tai luoda pohjan automaattiselle 
MOTS-soittojonolle. 

Soitintila 
Soitintilassa näet, mitä järjestelmä toistaa. Painikkeilla voit pysäyttää toiston tai 
siirtyä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen tai radioasemaan, ja äänenvoimakkuuden 
säädinpyörällä säädät äänenvoimakkuutta. 

Näitä toimintoja voit suorittaa myös Bang & Olufsen -kaukosäätimellä. 

Näytössä on kaksi eri tilaa: selaintila ja soitintila. Soitin- ja selaintilassa voit 

suorittaa erilaisia asioita. 

Käynnistymisaika Musiikkijärjestelmäsi käynnistymisaika riippuu POWER SAVING -asetuksesta. Lisätietoja saat opaskirjasta. 

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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"Kaari" – valitse kaarella 
olevia vaihtoehtoja 
osoittimella. 

Selaintilaan pääset painamalla GO-painiketta. 

"Pyörän kohdistus" – kertoo nykyisen valinnan sekä toiminnan kohteen. 
Pystysuora viiva vaihtoehdon edessä kertoo, että jokin uusi alkaa, esim. 
uusi albumi. 

Näyttö siirtyy soitintilaan automaattisesti 3 minuutin kuluttua 
viimeisestä toiminnosta. Jos haluat ottaa soitintilan käyttöön 
nopeammin, siirrä osoitin näytön ylä- tai alareunaan. 

"Pyöräluettelo" – näyttää sisältöluettelot. 

MOTS-kuvake – kertoo, että toistettava musiikki on luotu MOTS-toiminnolla. 



Soitintilassa voit pysäyttää tai aloittaa nykyisen kappaleen 
toiston uudelleen. 

Valitse tietty kappale artistin, albumin tai levynkannen 
mukaan. 

Musiikkijärjestelmä aloittaa toiston viimeksi soitetun 
kappaleen alusta. 

Selaa musiikkitiedostojasi keskeyttämättä soitettavaa 
kappaletta. 

Soita tietty kappale 

Seuraava tai edellinen 

Pysäytä tai jatka 

Selaa musiikkitiedostoja 

Käynnistä N.MUSIC 

Sammuta 

Musiikin kuunteleminen 

Aktivoi näyttö valmiustilasta painamalla GO-painiketta. Nyt voit 

selata musiikkivalikoimaasi ja etsiä musiikkia, jota haluat kuunnella. 

Soitintilassa voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen.  

Tärkeää tietoa 
Musiikki Jotta voit kuunnella musiikkia N.MUSIC-tilassa, musiikkijärjestelmäsi on kytkettävä digitaaliseen 

musiikkilähteeseen, esim. kiintolevyyn, DLNA-palvelimeen (NAS), tietokoneeseen, USB-tikkuun tai 
kannettavaan laitteeseen. 
Lisätietoja lähteiden kytkemisestä saat tämän aloitusoppaan sivulta 16 ja käyttöoppaasta. 

BeoSound 5 Encoren käyttö 

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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Kohteena 
olevan 
albumin 
kansi

Toistettavan 
albumin 
kansi

Musiikin 
lajitteluperuste
Covers 
Artists 
Albums 
Titles 

Pyöräluettelo 
Näyttää valitun 
näkymän sisällön

Pyörän kohdistus – 
kertoo käyttäjän 
nykyisen toiminnan 
kohteen



Edellinen tai seuraava kappale 

Pysäytä painamalla kerran ja 
jatka toistoa painamalla 
uudelleen. 

Korosta 
näkymä 

Korosta 
MODE 

Vahvista 

Paina 

Korosta 
näkymä 

Avaa Selaa 

Valitse 
N.MUSIC*1

Selaa 

Kaukosäädin
Näkymät

1* N.MUSIC

Kaukosäätimen käytöstä kerrotaan oppaassa, joka on saatavilla osoitteesta www.bang-olufsen.com/guides. 
N.MUSIC-tilassa käytettävissä olevat näkymät ovat COVERS, ARTISTS, ALBUMS ja TITLES. Kannettomien 
albumien kohdalla näkyy oletuskansi. 
Valitse käytettävän musiikkilähteen "nimi" (A.MEM, CD tai N.MUSIC). 

Avaa Selaa Selaa Vahvista 

GO

GO

GO
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MOTS, soittojonot ja suosikit 

Voit päättää musiikin toistojärjestyksen tai antaa musiikkijärjestelmän 

luoda sinulle MOTS-soittojonon. Viimeiseksi soittojonoon lisäämäsi 

kappale toimii aina MOTS-toiminnon pohjana. 

Käytä kappaletta pohjana, jonka ympärille syntyy 
samankaltaisten kappaleiden loputon ketju.*1 

Musiikkijärjestelmä aloittaa toiston viimeksi soitetun 
kappaleen alusta. 

Toista soittojonosta.*2 

Aloita MOTS-lista 

Soittojono 

Käynnistä N.MUSIC 

Lisää soittojonoon kappale, albumi tai artisti. 

Tee soittojono 

1* MOTS MOTS-toiminnossa annat vihjeen valitsemalla kappaleen, ja sen perusteella muodostetaan samankaltaisen 
musiikin luettelo. Kun aloitat kappaleen toistamisen, järjestelmä jatkaa samankaltaisen musiikin soittamista.
Musiikkijärjestelmä käyttää MOTS-soittojonon luomiseen aina soittojonoon viimeiseksi lisättyä kappaletta.

Selaa neljää värilistaa ja 99:ää numeroitua suosikkia.*3 

Toista suosikkeja 

Poista kappale, albumi tai artisti soittojonosta. 

Poista jonosta 

BeoSound 5 Encoren käyttö 

Tietoa 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Kappaleen 
nimi 

Värilistat 

Valitun 
lähteen 
MOTS-tila 

Numeroidut 
suosikit 



Pidä 
painettuna 

Korosta 
QUEUE 

Vahvista Valitse kappale 

Korosta 
MODE 

Vahvista Valitse 
N.MUSIC

Pidä 
painettuna 

Valitse kappale, 
albumi tai artisti 

2* Soittojono 
3* Suosikit 

Soittojonossa näkyy luettelo musiikkivalinnoista (kappaleista, albumeista ym.), joita olet lisännyt toistettavaksi. 
Voit sijoittaa lempimusiikkisi värilistoihin ja numeroituihin suosikkeihin, jolloin ne ovat valittavissa nopeasti kaukosäätimellä. 
Lisätietoja saat oppaasta osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. 

tai

Korosta 
FAVOURITES 

Vahvista Valitse värilista Valitse 
numeroitu 
suosikki 

Vahvista 

Valitse 
kappale 

Valitse ADD TO 
QUEUE 

Vahvista 

Korosta 
QUEUE 

Pidä painettuna
näyttääksesi 
vaihtoehtoja

Valitse 
poistettava 
kohde 

Vahvista Valitse 
REMOVE 

Ota soitintila 
käyttöön 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Tietoa 
Internet-yhteys Jotta voit kuunnella Internet-radiota, järjestelmäsi on oltava kytkettynä Internetiin. 

Internet-radion avulla saat helposti käyttöösi Internet-

radioasemia ympäri maailman. 

Internet-radion kuunteleminen 

Musiikkijärjestelmä aloittaa automaattisesti viimeksi 
soitetusta asemasta. 

Etsi asema näkymän kautta 
Valitse asema luettelosta GENRES, LANGUAGES, 
COUNTRIES tai NAMES. 

Selaa neljää värilistaa ja 99:ää numeroitua suosikkia. 

Soita suosikki 

Seuraava tai edellinen 

Soita soitintilassa seuraavaa tai edellistä radioasemaa. 

Käynnistä RADIO 

Lisää asema suosikiksi 
Tee radioasemasta numeroitu suosikki. 

BeoSound 5 Encoren käyttö 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Soitettava 
radioasema 

Asemien 
lajitteluperuste 
Genres
Languages 
Countries 
Names 

Pyöräluettelo 
Näyttää valitun 
näkymän sisällön 

Pyörän kohdistus 
Näyttää käyttäjän 
toiminnon 
kohteen 



Suosikit Jos sinulla on Bang & Olufsen -kaukosäädin, voit sen avulla kuunnella 
numeroitua asemaa välittömästi painamalla numeroitua asemaa 
vastaavaa numeroa. Valitse tietty asema värilistalta painamalla numeron 
vieressä olevaa värinäppäintä. 

Korosta näkymä Selaa

Valitse RADIO 

Korosta FAVOURITES Valitse lista tai 
numeroitu suosikki  

Toista 

Siirry ylös tai alas 
päästäksesi 
soitintilaan 

Korosta MODE Vahvista 

Edellinen tai seuraava 
asema soitintilassa 

Avaa Selaa

HUOMAA! Radioasemat päivittyvät automaattisesti 
säännöllisin väliajoin valittavissa olevien asemien 
mukaan. 

Valitse

Pidä 
painettuna 

Valitse 
radioasema 

Valitse ADD TO 
vapaana 
olevaan 
numeroon 

Vahvista 

GO

GO

GO

GO GO
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Musiikkijärjestelmän asettaminen käyttövalmiiksi 

Kevyet väliseinät  Jos musiikkijärjestelmä on tarkoitus asentaa kipsiseinään (tai muuhun kevyeen väliseinään eli väliseinään, 
joka ei ole kantava), seinäteline on kiinnitettävä seinän pystypuuhun (pystysuoraan tukitolppaan). Yhden 
ruuvin on oltava ankkuriruuvi (ø 5 mm), joka läpäisee kipsin ja joka ruuvataan pystypuuhun vähintään 
25 mm:n syvyyteen. Käytä lisäksi kahta muuta kipsiseinille tarkoitettua ruuvia vakauden takaamiseksi. 
Kiinnitys on laskettu kipsiseinällä käytölle. 

Tietoa 

Musiikkijärjestelmä tulee sijoittaa seinälle tai johonkin lisävarusteista. Tämä ohje 

kuvaa musiikkijärjestelmän kiinnittämistä seinälle vakioseinäkiinnikkeen avulla. 

Seinäkiinnikkeen asettaminen 
paikalleen 

Seinäkiinnikkeen kiinnittäminen 
Käytä sopivan kokoisia ja tyyppisiä ruuveja ja 
seinäkappaleita, ja ota huomioon seinän rakenne 
ja kunto. Käytä kolmea ruuvia/kiinnikettä, jotka 
kantavat vähintään 3,5 kg. 
Ennen musiikkijärjestelmän kiinnittämistä seinään 
työnnä kaapelit musiikkijärjestelmän (B) takana 
olevan sylinterin vastaaviin liitäntöihin. Katso 
lisätietoja liitännöistä sivulta 16. 

Etsi musiikkijärjestelmälle oikea paikka. 
Mittaa oikea porauspaikka mukana toimitetun 
seinäkiinnikkeen ja aluslevyn avulla. 
Aseta vesivaaka kahden merkityn tuen (A) päälle 
varmistaaksesi, että seinäkiinnike on suorassa. 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Musiikkijärjestelmän irrottaminen 
Asetu musiikkijärjestelmän eteen:
Kierrä sylinteriä vastapäivään niin pitkälle kuin  
se menee. Työnnä lyijykynä tai vastaava esine 
sylinterin ulkosivussa olevaan pieneen reikään ja 
avaa lukitusmekanismi varovasti, kuten kuvassa 
(1). Kierrä sitten sylinteriä vastapäivään niin 
pitkälle kuin se menee (2). 
Irrota kaapelit liitäntäpaneelista. 

HUOMAA! Tuote on painava, ja sitä on 
käsiteltävä varoen. 

Musiikkijärjestelmän kiinnittäminen 
Kierrä sylinteriä myötäpäivään niin pitkälle kuin se 
menee. Työnnä lyijykynä tai vastaava esine sylinterin 
ulkosivussa olevaan pieneen reikään ja avaa 
lukitusmekanismi varovasti, kuten kuvassa (1). 
Kierrä sitten sylinteriä myötäpäivään niin pitkälle 
kuin se menee. Yhden sylinterin leikkauskohdan 
on oltava klo 12:n asennossa, kuten kuvassa (2). 
Kiinnitä sitten musiikkijärjestelmä seinäkiinnikkeeseen 
(3) ja kiristä kiertämällä sylinteriä myötäpäivään, 
kunnes järjestelmä kiinnittyy tukevasti seinään (4). 

Näyttö 

Kotelo ja hallintalaitteet 

Poista pöly pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä 
puhdistusaineita tai aerosoleja. 
Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat 
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen 
(esim. astianpesuaineen) seoksella. 

Puhdistus 
HUOMAA! Säännöllinen huolto, kuten puhdistus, 
on käyttäjän tehtävä. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Liitännät
2* Virtalähde 

Lisätietoja liitännöistä saat oppaasta osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. 
Lisätietoja musiikkijärjestelmän kytkemisestä sähköverkkoon mukana 
toimitettua virtalähdettä käyttämällä saat sen omasta käyttöoppaasta. 

1*
 Internet-radion, DLNA-palvelimen (NAS), 

kolmannen osapuolen palvelimen, BeoSound 5- / 
BeoMaster 5 -järjestelmän ym. käyttäminen. 
HUOMAA! Kytke vain lähiverkkoon (LAN), joka ei 
ulotu talosi tai rakennuksesi ulkopuolelle. 

ETHERNET-LIITÄNTÄ*
1

POWER LINK 
Power Link -liitäntä kaiutinkytkentään 

Kaiutinkytkennät – Power Link 
Kytke aktiiviset kaiuttimet merkinnällä 
Power Link varustettuun liitäntään ja 
kierrätä signaali kaiuttimelta toiselle. Katso 
lisätietoja BeoLab-kaiuttimien opaskirjasta. 

USB
USB-liitäntä – musiikin pysyvään 
tallennukseen ulkoiseen kiintolevyasemaan. 

POWER
Kytke musiikkijärjestelmä sähköverkkoon 
käyttämällä mukana toimitettua 
virtalähdettä.*2 

LINE IN 
Line-in-liitäntä – MP3-soittimen,  
kuten iPodin, kytkentään. 

Kuulokeliitäntä
Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, 
musiikkijärjestelmän kaiuttimet mykistyvät. 

HUOMAA! Pitkäkestoinen kuuntelu 
suurilla äänenvoimakkuuksilla saattaa 
vaurioittaa kuuloaistia. 

USB
USB-liitäntä – musiikin tilapäiseen 
tallennukseen USB-tikkuun. 

Liitännät 

Tärkeää tietoa 

Pysyvään käyttöön tarkoitetut liitännät sijaitsevat 
musiikkijärjestelmän takana, kun taas tilapäiseen 
käyttöön tarkoitetut liitännät ovat helposti 
käytettävissä näytön alapuolella. 

Liitännät

Jos haluat käyttää BeoSound 5 Encorea musiikkikokoelmasi navigointipaneelina, 

yksi tai useampi digitaalimusiikkilähde on kytkettävä. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Ongelmatilanteet... 

Tärkeää tietoa 
Opas Lisätietoja musiikkijärjestelmästäsi saat osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides olevasta oppaasta tai 

Internet-sivustomme usein esitettyjä kysymyksiä käsittelevästä osasta. 

Jos haluat... Toimi seuraavasti 

Näppäillä PIN-koodin käynnistyksen 
yhteydessä... 

Anna PIN-koodisi käyttämällä ohjainpyörää. Lisää numero käyttämällä vasenta nuolinäppäintä  tai 
painamalla GO. Poista aikaisemmin lisättyjä numeroita käyttämällä oikeaa nuolinäppäintä . Tallenna 
antamasi PIN-koodi kääntämällä pyörää ja valitsemalla STORE ja paina sitten GO. Lisätietoja PIN-
koodista saat käyttöoppaasta. 

Vaihtaa lähteestä toiseen... Valitse osoittimella MODE. Käännä sitten  pyörää valitaksesi käytettävisssä olevista lähteistä ja vahvista 
painamalla GO. 

Selvittää, miksi lähde ei ole käytettävissä... Jos lähde, jonka haluat valita, ei näy MODE-valikossa, sitä ei todennäköisesti ole kytketty. Tee kytkennät 
ja yritä uudelleen. 

Lisätä kappaleen soittojonoon... Valitse osoittimella näkymä, esim. Albumit. Käännä sitten pyörää selataksesi valittuun näkymään  
(käytä vasenta nuolta  kääntääksesi näkymän tarvittaessa esiin) ja käännä pyörää uudelleen 
löytääksesi kappaleen, jonka haluat lisätä soittojonoon. Kun kappale on valittu, paina ja pidä alhaalla 
näppäintä GO, valitse ADD TO QUEUE pyörää vierittämällä ja paina GO. 

Nähdä soittojonon... Valitse QUEUE siirtämällä osoitinta. Soittojono tulee näkyviin pyöräluetteloon oikealle. 

Tyhjentää soittojonon... Valitse QUEUE käyttämällä osoitinta ja valitse sitten satunnainen kappale kääntämällä pyörää. Paina ja 
pidä alhaalla näppäintä GO, valitse CLEAR QUEUE kääntämällä pyörää ja paina GO. 

Poistaa kappaleen soittojonosta... Valitse QUEUE käyttämällä osoitinta ja valitse sitten poistettava kappale kääntämällä pyörää. Paina ja 
pidä alhaalla näppäintä GO, valitse REMOVE vierittämällä pyörää ja paina GO. 

Käyttää kappaletta MOTS-toiminnon 
pohjana... 

Soittojonon viimeinen kappale toimii aina MOTS-pohjana, myös silloin, kun toistat värilistaa tai 

numeroitua suosikkia. Katso sivua 10. 

Luoda värilistan... Käännä pyörää valitaksesi kohteen (kappaleen, albumin, artistin tai radioaseman), jonka haluat lisätä 
värilistaan. Paina ja pidä alhaalla näppäintä GO, valitse väri kääntämällä pyörää ja paina GO. 
Huomaa, ettet voi lisätä värilistaan musiikkia kahdesta eri musiikkilähteestä; kullakin musiikkilähteellä 
on omat suosikkilistansa. 

Toistaa värilistan... Ota N.MUSIC käyttöön. Valitse  pyörää kääntämällä FAVOURITES ja paina GO. Valitse sitten haluamasi 
värilista kääntämällä pyörää ja paina GO. 

Vaihtaa näyttökielen... Valitse osoittimella MODE, valitse pyörää kääntämällä SETTINGS ja korosta osoittimella SYSTEM SETTINGS. 
Valitse pyörää kääntämällä LANGUAGE ja paina GO. Valitse kieli kääntämällä pyörää ja paina GO. 
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Tämä tuote on direktiivin 
1999/5/EY (R&TTE) 
määräysten mukainen. 

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 ilmoittaa täten, että tämä WLAN-
yhteydellä varustettu äänijärjestelmä täyttää 
direktiivin 1995/5/EY olennaiset vaatimukset ja 
muut ehdot.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.bang-olufsen.com/guides.

Tuotteen normaalissa käytössä käden ja lähettimen 
antennin välinen etäisyys on vähintään 6 cm. 
Radiotaajuusaltistuksen turvaetäisyys on 4 cm.

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-radioasemien 
laatua.

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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Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja 
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; 
kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, 
akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen.
Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja 
ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta 
ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
ja -romun sekä akkujen ja paristojen keräämisellä 
varmistetaan, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa 
mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse 
saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja 
oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, 
symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai 
tuotteen pakkauksessa.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) – 
ympäristönsuojelu 

Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat 
soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.
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