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Ez az Kezdő lépések útmutató a Bang & Olufsen készülék napi használatához 

szükséges ismereteket tartalmazza. Termékünket feltehetően a kereskedő 

szállítja ki, szereli össze, és állítja be. 

Annak érdekében, hogy a BeoSound 5 Encore-t digitális zenei gyűjteménye, 

valamint világszerte több mint 10 000 rádióállomás navigációs paneljeként 

használhassa, a zenei rendszernek csatlakoznia kell az internethez és egy 

tetszés szerinti digitális zenei könyvtárhoz. 

Arról. hogyan teheti elérhetővé saját digitális zenéit, bővebben a készülék 

on-line Útmutatójában olvashat www.bang-olufsen.com/guides. Ez az 

Útmutató a kiegészítő szolgáltatásokat és funkciókat ismerteti, úgy mint 

nyelvi és PIN-kód beállítások, és a készülék használata egy Bang & Olufsen 

távirányítóval. 

A www.bang-olufsen.com honlapon talál a készülékről bővebb 

információkat, és a termékkel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdéseket 

(GYIK) is áttekintheti. 

Minden kérdésével forduljon először a Bang & Olufsen termékek helyi 

forgalmazójához. 

Ha az Önhöz legközelebbi forgalmazót keresi, akkor látogasson el a 
honlapunkra … 
 www.bang-olufsen.com 

Tisztelt Vásárlónk! 

 Version 1.1 1102 

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a 
kezelés módosításának joga fenntartva. 



FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos 
áramütés és a tűz veszélyének csökkentése 
érdekében, ne tegye ki ezt a készüléket 
eső, vagy nedvesség hatásának. Óvja a 
berendezést a csöpögő vagy fröccsenő 
víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot 
tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne 
helyezzenek a berendezésre. 

Ha teljesen le akarja választani 
a készüléket a váltakozó áramú 
hálózatról, akkor húzza ki a hálózati 
csatlakozót a fali aljzatból. A leválasztott 
készüléknek használatra készen kell 
állnia. 

Az egyenlő oldalú háromszögben 
látható nyílheggyel ellátott villám  
célja az, hogy felhívja a felhasználó 
figyelmét a szigeteletlen "veszélyes 
feszültség"-nek a termék dobozán 
belüli jelenlétére, amely elég nagy 
lehet ahhoz, hogy emberre veszélyes 
elektromos áramütés kockázata 
jöhessen létre. 

Az egyenlő oldalú háromszögben 
látható felkiáltójel célja, hogy felhívja 
a felhasználó figyelmét a termékhez 
mellékelt dokumentumokban található 
fontos használati és karbantartási 
(szervizelési) utasítások meglétére. 

Fontos! 
–  Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény vagy 

mesterséges fény, például spotlámpa hatásának.
–  Ügyeljen arra, hogy a televízió beállítása, 

elhelyezése és csatlakoztatása az utasítások 
szerint történjen.

–  Szilárd felületen vagy állványon legyen a termék 
végleges helye. Csak Bang & Olufsen által 
elfogadott állványt és falikart használjon!

–  Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
–  Szabadon égő lángot, például égő gyertyát  

nem szabad a készülékre helyezni.
–  Ne tegye ki a terméket nagy nedvesség,  

eső vagy hőforrás hatásának.
–  A termék csak beltéri, otthoni környezetben 

történő használatra készült. Akkor használja,  
ha a környezeti hőmérséklet 10–40°C.

–  Ha a készülék 5°C alatti hőmérsékletnek volt 
kitéve, akkor hagyja azt szobahőmérsékleten és 
várjon, hogy az felvegye a normál 
szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná a 
táphálózathoz és bekapcsolná.

–  Hagyjon elég helyet a termék körül a megfelelő 
szellőzés számára.

–  Addig ne csatlakoztassa a táphálózathoz  
a rendszerben lévő termékeket, amíg nem 
csatlakoztatott minden kábelt.

–  Ne próbálja meg felnyitni a terméket. A javítást 
bízza szakemberre.

–  A készülék teljes kikapcsolása csak akkor történik 
meg, ha kihúzza a csatlakozót a fali aljzatból.
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A zenei rendszer használata 

A zenei rendszer helyi működtetésre készült.  

A működtetéshez használja a mutatót,  

a vezérlőtárcsát és a gombokat. 

A vezérlőtárcsa: görgesse a tartalomjegyzéket 
vagy böngésszen a menükben. 

Készenlét. 

A mutató: mozgassa a "lézersugarat" a 
nézetek és menük között a bal oldali "Ív" 
mentén. 

Aktív kijelző. Nyugtázza a választást. 
Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése,  
vagy az almenük előhívása. 

Elfordításával változtathatja a hangerőt. 

Az almenü bezárása, vagy ugrás a következő 
zeneszámra vagy állomásra Lejátszás módban. 
A SETTINGS menük elhagyása tárolás nélkül. 

Almenü megnyitása vagy tétel kiválasztása. 
Ugrás az előző zeneszámra vagy állomásra 
Lejátszás módban. 

Jelek

Távirányító

Fontos! 
A fent látható jeleket ebben a Kezdő lépések útmutatóban használjuk, hogy be tudjuk mutatni a zenei 
rendszer használatát. 
A készülék távirányítóról is működtethető. Ezt és még több mást is elmagyarázzuk a 
www.bang-olufsen.com/guides címen található Útmutatóban. 

GO
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A kijelző 

Böngésző mód
Böngésző módban áttekintheti zenei rendszerének tartalmát a lejátszás megzavarása 
nélkül. Zene hozzáadásával saját lejátszási sorokat alakíthat ki, vagy "elvetheti a 
magot", hogy a MOTS automatikusan generáljon egy lejátszási sort. 

Lejátszás mód 
Lejátszás módban megtekintheti mi az, aminek a lejátszása zajlik. Használja a 
gombokat a lejátszás szüneteltetésére vagy átlépésre a következő/előző 
zeneszámra vagy rádióállomásra, a hangerő-beállító tárcsával pedig módosíthatja 
a hangerőt. 

Egy Bang & Olufsen távirányítóval is elvégezheti ezeket a műveleteket. 

A kijelzőnek két különböző üzemmódja van: Böngésző mód és Lejátszás mód. 

Amikor Lejátszás vagy Böngésző módban van, különféle dolgokat végezhet el. 

Indulási idő Zenei rendszerének indulási ideje függ a POWER SAVING beállítástól. Erről bővebben az  
Útmutatóban olvashat. 

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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Az "Ív" – válasszon tételeket a 
mutatóval az Ív mentén 

Böngésző módba a GO gomb megnyomásával léphet be. 

A "Vezérlőtárcsa fókusz" – mutatja az aktuális választást és a művelet 
fókuszát. 
Egy tétel előtt egy függőleges vonal azt jelzi, hogy valami új kezdődik, 
például egy új album. 

A kijelző a legutóbbi művelet után 3 perc elteltével 
automatikusan belép a Lejátszás módba. A Lejátszás mód 
korábbi bekapcsolásához csak mozgassa a mutatót a kijelző 
aljára vagy tetejére. 

A "Vezérlőtárcsa lista" – a tartalomjegyzéket mutatja. 

MOTS ikon – azt jelzi, hogy a lejátszott zenét a MOTS állította elő. 



Lejátszás módban, szüneteltetheti vagy folytathatja az 
aktuális zeneszám lejátszását. 

Egy bizonyos zeneszám kiválasztása előadó, album, borító 
vagy zeneszám alapján. 

A zenei rendszer a legutóbb játszott zeneszámtól kezdi a 
lejátszást. 

Böngészhet a számok között az éppen játszott zeneszám 
megzavarása nélkül. 

Egy bizonyos zeneszám lejátszása 

Következő vagy előző 

Szüneteltetés vagy folytatás 

Zeneböngészés 

N.MUSIC indítása 

Kikapcsolás 

Saját zenéim meghallgatása  

A kijelző aktiválásához készenléti módból, csak nyomja meg 

a GO gombot. Most böngészheti zenei gyűjteményét,  

hogy megtalálja azt a zenét, amelyet meg szeretne hallgatni. 

Lejátszás módban, átléphet a következő vagy az előző 
zeneszámra.  

Fontos információk 
Zene Az N.MUSIC hallgatásához, zenei rendszerének csatlakozva kell lennie egy digitális zenei forráshoz, 

például egy  merevlemezhez, egy DLNA szerverhez (NAS), egy számítógéphez, USB memory stick-hez 
vagy kézi eszközhöz. 
Arról, hogy hogyan csatlakoztassa kedvenc jelforrásait, bővebben a jelent Kezdő lépések útmutató 16. 
oldalán és az Útmutatóban olvashat. 

A BeoSound 5 Encore 
használata 

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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A 
fókuszban 
lévő album 
borítója

A 
lejátszásban 
lévő album 
borítója

A zene 
megtekintése az 
alábbiak szerint
Covers 
Artists 
Albums 
Titles 

A vezérlőtárcsa 
listája 
A kiválasztott 
nézetben a 
tartalom 
megjelenítése

Vezérlőtárcsa 
fókusz – a 
felhasználói 
művelet fókuszát 
jeleníti meg



Előző vagy következő zeneszám 

Nyomja meg egyszer a szüneteltetéshez, 
majd újra a folytatáshoz 

Jelöljön ki 
egy nézetet 

MODE 
kijelölése 

Nyugtázás 

Nyomja meg 

Jelöljön ki 
egy nézetet 

Megnyitás Böngészés 

Az N.MUSIC*1 

kiválasztása

Böngészés 

Távirányító
Nézetek

1* N.MUSIC

A távirányító használatát elmagyarázzuk a www.bang-olufsen.com/guides címen található Útmutatóban. 
Az N.MUSIC-ban rendelkezésre álló nézetek a COVERS, ARTISTS, ALBUMS és a TITLES. A borító nélküli 
albumokat az alapértelmezett borítóval mutatjuk. 
A használni kívánt zenei jelforrás "nevének" kiválasztása (A.MEM, CD vagy N.MUSIC). 

Megnyitás Böngészés Böngészés Nyugtázás 

GO

GO

GO
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MOTS, lejátszási sorok és kedvencek  

Ön eldöntheti zenéinek lejátszási sorrendjét, vagy rábízhatja ezt 

a zenei lejátszási rendszerre, hogy az állítson elő egy MOTS 

lejátszási sort önnek. Az a zeneszám, amelyet ön utolsóként ad 

egy lejátszási sorhoz, mindig MOTS 'mag'-ként szolgál. 

Válasszon ki egy számot magként, hogy automatikusan 
generáljon egy hasonló számokból összeválogatott vég 
nélküli sorozatot.*1 

A zenei rendszer a legutóbb játszott zeneszámtól kezdi a 
lejátszást. 

Lejátszás a lejátszási  sorból.*2 

MOTS mag 

Lejátszási sor 

N.MUSIC indítása 

Zeneszám, album vagy előadó hozzáadása a lejátszási 
sorhoz. 

Lejátszási sor kialakítása 

1* MOTS A MOTS alapelve az, hogy a hallgató egy zeneszám kiválasztásával "elvet egy magot", és ebből a magból 
egy hasonló zenéket tartalmazó lista nő ki. Amikor elindítja egy zeneszám lejátszását, akkor ez hasonló 
zenék lejátszásával fog folytatódni.
Egy MOTS lejátszási lista előállításához a zenei rendszer mindig a lejátszási sorhoz utolsóként hozzáadott 
számot használja fel.

Négy színes listában és 99 számozott adó között 
böngészhet.*3 

Kedvencek lejátszása 

Zeneszám, album vagy előadó eltávolítása a lejátszási sorból. 

Eltávolítás a sorból 

A BeoSound 5 Encore 
használata 

Információk 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Zeneszám 
címe 

Színes listák 

MOTS állapot a 
kiválasztott 
jelforráshoz 

Számozott 
kedvencek 



Nyomja meg 
és tartsa 
lenyomva 

QUEUE 
kijelölése 

Nyugtázás Válasszon 
zeneszámot 

MODE 
kijelölése 

Nyugtázás Válassza  
ki az 
N.MUSIC-ot

Nyomja meg 
és tartsa 
lenyomva 

Válasszon 
zeneszámot, 
albumot vagy 
előadót 

2* Lejátszási sor 
3* Kedvencek 

A lejátszási sorban látható a zenei tételek (zeneszámok, albumok, stb.) listája, amelyeket a hallgató lejátszásra jelölt ki. 
Kedvenc zenéit elhelyezheti színes listákban és számozott kedvencekben, hogy gyorsan ki tudja őket választani a távirányítón. 
Erről bővebben az Útmutatóban, a www.bang-olufsen.com/guides honlapon olvashat. 

vagy

FAVOURITES 
kijelölése 

Nyugtázás Válassza a 
színes listát 

Számmal jelölt 
kedvenc 
kijelölése 

Nyugtázás 

Válasszon 
zeneszámot 

Az ‘ADD TO 
QUEUE’ 
kiválasztása 

Nyugtázás 

QUEUE 
kijelölése 

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva
opciók 
megjelenítése

Eltávolítandó tétel 
kiválasztása 

Nyugtázás REMOVE 
kiválasztása 

Lejátszás 
mód 
bekapcsolása 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Információk 
Internet csatlakozás

 
Ha internet rádiót szeretne hallgatni, akkor a zenei rendszernek csatlakoztatva kell lennie az internethez. 

Az internet rádió révén egyszerűen érheti el a 

rádióállomásokat világszerte. 

Internet rádió hallgatása  

A zenei rendszer a legutóbb hallgatott állomást indítja 
automatikusan. 

Állomáskeresés nézet alapján 
Válasszon állomást GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES 
vagy NAMES alapján. 

Négy színes listában és 99 számozott adó között 
böngészhet. 

Kedvenc adó hallgatása 

Következő vagy előző 

Lejátszási módban, a következő vagy az előző 
rádióállomást játssza le. 

RADIO indítása 

Egy állomás hozzáadása kedvencként 
Egy rádióállomás számozott kedvenccé tétele. 

A BeoSound 5 Encore használata 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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A hallgatott 
rádióállomás 

Állomások 
megtekintése 
az alábbiak 
szerint 
Genres
Languages 
Countries 
Names A vezérlőtárcsa listája 

A kiválasztott nézetben 
a tartalom megjelenítése 

A vezérlőtárcsa 
fókusza 
A felhasználói 
művelet fókuszát 
mutatja 



Kedvencek Ha Bang & Olufsen távirányítót használ, akkor azzal egy számozott 
állomást azonnal elindíthat, egyszerűen megnyomva a számozott 
állomásnak megfelelő számot. Egy színes listában egy bizonyos adó 
meghallgatásához nyomja meg a színes gombot, majd a számjegyet.  

Jelöljön ki egy 
nézetet 

Böngészés

RADIO 
kiválasztása 

FAVOURITES 
kijelölése 

Válasszon listát 
vagy számozott 
kedvencet  

Lejátszás 

A Lejátszás módhoz 
mozgassa a felső 
vagy az alsó 
véghelyzetig 

MODE kijelölése Nyugtázás 

Az előző vagy a 
következő adó 
Lejátszás módban 

Megnyitás Böngészés

MEGJEGYZÉS! A rádióállomások automatikusan, 
rendszeresen frissülnek, hogy tükrözzék az éppen 
aktuálisan elérhető állomásokat. 

Kiválasztás

Nyomja meg 
és tartsa 
lenyomva 

Rádióállomás 
kiválasztás 

'ADD TO' 
kiválasztás, egy 
rendelkezésre 
álló szám 

Nyugtázás 

GO

GO

GO

GO GO
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A zenei rendszer beállítása 

Könnyű válaszfalak  Ha gipszkarton (más néven szárazfalazat vagy farostlemez) falra szeretné rögzíteni a zenei rendszert, 
akkor a falikart függőleges oszlopfához kell rögzíteni. Használjon egy olyan négyszögletes fejű facsavart 
(5 mm), amely áthatol a gipszkartonon, és legalább 25 mm mélyen behatol egy függőleges oszlopfába. 
A szilárdság érdekében, használjon még két további, gipszkarton falakhoz használható csavart is.  
A felszereléshez egy gipszkarton fal tulajdonságait vettük figyelembe. 

Információk 

A zenei rendszert a falra kell szerelni, vagy a külön kapható tartozékok valamelyikére. 

Kövesse az alábbi, a zenei rendszernek a falon – a szabványos falikar felhasználásával 

– történő elhelyezésére vonatkozó útmutatásokat. 

A falikar elhelyezése 

A falikar rögzítése 
Használja a megfelelő méretű és fajtájú csavarokat 
és tipliket, – vegye figyelembe a fal szerkezetét és 
állapotát. Három darab, egyenként legalább 
3,5 kg teherbírású csavart/rögzítőt használjon. 
Mielőtt a zenei rendszert a falra rögzítené, 
helyezze el a kábeleket a henger nekik megfelelő 
aljzataiban a zenei rendszer hátoldalán (B). Az 
aljzatokról bővebben olvashat a 16. oldalon. 

Keresse meg a zenei rendszernek alkalmas helyet. 
Használja a mellékelt falikart és a távtartót 
sablonként a furatok helyének bejelölésére. 
Azért, hogy ellenőrizze a falikar vízszintes 
helyzetét, helyezzen el egy vízmértéket a két 
kijelölt tartón (A). 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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A zenei rendszer leszerelése 
Álljon szembe a zenei rendszerrel:
Fordítsa el a hengert az óramutató járásával 
ellentétes irányban, amennyire csak lehetséges. 
Helyezzen be egy ceruzát, vagy hasonló tárgyat a 
henger külső oldalán található furatba, és óvatosan 
oldja fel a rögzítő mechanizmust, az ábrázolt 
módon (1). Ezután fordítsa el a hengert az 
óramutató járásával ellentétes irányban, 
amennyire csak lehetséges (2). 
Húzza ki a kábeleket az aljzatpanelből. 

MEGJEGYZÉS! A készülék nehéz, ezért óvatosan 
kell vele bánni. 

A zenei rendszer rögzítése 
Fordítsa el a hengert az óramutató járásával 
azonos irányban, amennyire csak lehetséges. 
Helyezzen be egy ceruzát, vagy hasonló tárgyat  
a henger külső oldalán található furatba, 
és óvatosan oldja fel a rögzítő mechanizmust, 
az ábrázolt módon (1). 
Ezt követően fordítsa el a hengert az óramutató 
járásával azonos irányban, amennyire csak 
lehetséges. A hengeren található egyik "kivágás" 
a 12 órás helyzetben legyen, az ábrázolt  
módon (2). 
Most rögzítse a zenei rendszert a falikarhoz (3)  
és fordítsa el a hengert az óramutatóval azonos 
irányba, amíg a zenei rendszer nem rögzül 
biztonságosan a falra (4). 

Kijelző 

Készülékház és 
kezelőszervek 

 

A zenei rendszerről puha száraz ruhával törölje le a port. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. A foltokat vagy 
szennyeződéseket puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet 
és enyhe tisztítószert, például mosogatószert. 

Tisztítás 
MEGJEGYZÉS! A rendszeres karbantartás, például 
a tisztítás, a felhasználó felelőssége. 

1
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click

2
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click

2

1
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Csatlakozások
 

2* Táplálás 

A csatlakozásokról bővebben az Útmutatóban, a www.bang-olufsen.com/guides 
honlapon olvashat. 
Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a zenei rendszert a táphálózathoz 
csatlakoztatni a mellékelt tápegység alkalmazásával, kérjük, tekintse meg 
annak saját útmutatóját. 

1*
 Az internet rádióhoz, a DLNA szerverhez (NAS), 

3-dik fél szerveréhez, a BeoSound 5/BeoMaster 5 
beállításhoz, stb. való hozzáféréshez. 
MEGJEGYZÉS! Csak olyan helyi hálózathoz (LAN) 
csatlakozzon, amely nem lép túl a házán, vagy az 
épületen. 

ETHERNET CSATLAKOZÁS*
1

POWER LINK 
Power Link aljzat a hangszóró-csatlakozáshoz 

Hangszóró-csatlakozások – Power Link 
Csatlakoztassa az aktív hangszórókat a 
Power Link jelzésű aljzathoz és vigye 
tovább a jelet egyik hangszóróról a 
másikra. Lásd a BeoLab hangszórók 
Útmutatóit. 

USB
USB csatlakozás – a zene végleges, külső 
merevlemezen történő, tárolására. 

POWER
Csatlakoztassa a zenei rendszert a 
táphálózathoz a mellékelt tápegység 
felhasználásával.*2 

LINE IN 
Line-in csatlakozó – egy MP3 lejátszó, 
például iPod csatlakoztatására. 

Fejhallgató csatlakozó
Amikor a fejhallgató be van dugva, 
a zenei rendszerhez csatlakoztatott 
hangszórókból nem hallható hang. 

MEGJEGYZÉS! Nagy hangerőn való tartós 
használat halláskárosodáshoz vezethet! 

USB
USB csatlakozó – zene átmeneti 
tárolására egy USB stick memóriában. 

Csatlakozások 

Fontos információk 

Az állandó aljzatok a zenei rendszer hátoldalán 
találhatók, az átmeneti csatlakozásra szolgáló 
aljzatok pedig könnyen elérhető helyen,  
a kijelző alatt. 

Csatlakozások

Ha a BeoSound 5 Encore-t navigációs panelként szeretné használni zenei 

gyűjteményéhez, akkor egy vagy több digitális zenei jelforrást kell csatlakoztatnia. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Mit tegyek, ha ... 

Fontos információk 
Útmutató Ha többet szeretne megtudni zenei rendszeréről, nyissa ki a www.bang-olufsen.com/guides honlapon 

található Útmutatót, vagy tekintse meg a Gyakran Ismételt Kérdések részt a honlapunkon. 

Ha szeretné... Akkor ... 

Beírni a PIN kódot indításkor ... A vezérlőtárcsával írja be PIN kódjának számjegyeit. Használja a bal nyíl gombot  vagy a GO gombot 
egy számjegy beírásához. Használja a jobb nyíl gombot  az előzőleg beírt számjegyek törlésére. A beírt 
PIN kód tárolásához, fordítsa el a vezérlőtárcsát, és válassza a STORE-t, majd nyomja meg a GO gombot. 
A PIN kódról bővebben, lásd az Útmutatót. 

Átkapcsolni jelforrások között ... A mutató segítségével válassza a MODE-ot. Ezután fordítsa el a  vezérlőtárcsát, amivel kiválasztja a 
rendelkezésre álló jelforrások egyikét, majd nyomja meg a GO gombot a nyugtázáshoz. 

Megtudni, hogy egy jelforrás miért nem 
használható ... 

Ha az a jelforrás, amelyet ki szeretne választani, nem jelenik meg a MODE menüben, akkor ez 
valószínűleg nincs csatlakoztatva. Hozza létre a csatlakozást és próbálja meg újra. 

Hozzáadni egy zeneszámot a lejátszási  
sorhoz ... 

A mutatóval válasszon ki egy nézetet, például Albumok. Ez után a vezérlőtárcsa elfordításával böngésszen 
a kiválasztott nézetben (a bal nyíllal  bontsa ki a nézetet, ha szükséges), majd fordítsa el ismét a 
vezérlőtárcsát, és keresse meg azt a zeneszámot, amelyet hozzá szeretne adni a lejátszási sorhoz. 
Amikor a zeneszám ki van választva, nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, majd a 
vezérlőtárcsa görgetésével válassza az ADD TO QUEUE funkciót, és nyomja meg a GO gombot. 

Megnézni a lejátszási sort ... A mutatót mozgatva válassza ki a QUEUE funkciót. Erre megjelenik a lejátszási sor a vezérlőtárcsa 
listáján jobb oldalon. 

Törölni a lejátszási sort ... A mutatóval válassza a QUEUE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elfordításával válasszon ki egy zeneszámot 
véletlenszerűen. Most nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, a vezérlőtárcsa elfordításával 
válassza a CLEAR QUEUE funkciót és nyomja meg a GO gombot. 

Elvenni egy zeneszámot a lejátszási sorból ... A mutatóval válassza a QUEUE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki az eltávolítani 
kívánt zeneszámot. Most nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, a vezérlőtárcsa görgetésével 
válassza a REMOVE funkciót és nyomja meg a GO gombot. 

Kiválasztani egy zeneszámot MOTS  
magként ... 

A lejátszási sor utolsó zeneszáma mindig MOTS magként szolgál, továbbá akkor is, ha egy színes listát 

vagy egy számozott kedvencet játszott le. Lásd a 10. oldalt. 

Készíteni egy színes listát ... Fordítsa el a vezérlőtárcsát és keresse meg azt a tételt (zeneszám, album, előadó vagy rádióállomás), 
amelyet hozzá szeretne adni egy színes listához. Ez után nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, 
a vezérlőtárcsa elfordításával válasszon egy színt és nyomja meg a GO gombot a nyugtázáshoz. 
Ne feledje, hogy két különböző zenei jelforrásból származó zenét nem lehet egy színes listába felvenni, 
minden egyes zenei jelforrásnak megvannak a saját kedvenc listái. 

Lejátszani egy színes listát ... Aktiválja az N.MUSIC funkciót. Fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a FAVOURITES funkciót, 
majd nyomja meg a GO gombot, fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a kívánt színes listát, 
és nyomja meg a GO gombot. 

Megváltoztatni a kijelző nyelvét ... A mutatóval válassza ki a MODE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elforgatásával válassza a SETTINGS 
funkciót, majd használja ismét a mutatót és jelölje ki a SYSTEM SETTINGS funkciót. Most fordítsa el a 
vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a LANGUAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot, utána fordítsa 
el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a GO gombot. 
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Ez a termék megfelel az 
1999/5/EK sz. irányelvben 
(R&TTE irányelv) 
megfogalmazott 
rendelkezéseknek. 

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.

A Bang & Olufsen ezúton nyilvánítja ki, hogy ez  
a WLAN-nal ellátott hangrendszer megfelel az 
1999/5/EK irányelv alapvető és más, vonatkozó 
követelményeinek.
A Megfelelőségi Nyilatkozatot megtekintheti a 
www.bang-olufsen.com/guides oldalon.

A távolság az emberi kéz és az adóantenna  
között a készülék normál használata során legyen 
legalább 6 cm, amely több mint a rádiófrekvenciás 
behatás biztonsági távolságának megfelelő 4 cm.

A Bang & Olufsen nem kezeskedik a 
műsorszolgáltatónál rendelkezésre álló  
netrádió-állomások minőségéért.

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

HDMI, the HDMI logo and High-Definition 
Multimedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC. 

20



Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus 
hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy 
akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási 
hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos  
és elektronikus készüléket és alkatrészt külön 
összegyűjtve kell ártalmatlanítani.
Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő 
rendszert használja az elektromos és elektronikus 
készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a 
környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul 
a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű 
felhasználásához. Az elektromos és elektronikus 
készülékek, elemek és hulladékok 

összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és 
elektronikus termékekben és készülékekben található 
veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés 
lehetősége.
A Bang & Olufsen képviselője készséggel  
ad tanácsot az országában előírt hulladék-
ártalmatlanítási eljárásról. 

Ha egy termék mérete túl kicsi ahhoz, hogy 
ellátható legyen ezzel a jellel, akkor ezt jelezzük  
a Felhasználói útmutatóban, a garancialevélen, 
illetve a csomagoláson.

Az elektromos és elektronikus hulladékok 
kezelése (WEEE) – Környezetvédelem 

Minden Bang & Olufsen termék megfelel  
a világszerte vonatkozó környezetvédelmi 
előírásoknak.
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