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Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ietverta informācija par Bang & Olufsen 

izstrādājuma lietošanu ikdienā. Mēs ceram, ka tirgotājs piegādās, 

uzstādīs un iestatīs šo izstrādājumu. 

Lai lietotu BeoSound 5 Encore kā savas digitālā formātā pieejamās 

mūzikas kolekcijas navigācijas paneli un uztvertu vairāk nekā 

10 000 pasaules radiostaciju, jābūt izveidotam mūzikas sistēmas 

savienojumam ar internetu un digitālā formātā pieejamo mūzikas 

ierakstu bibliotēkas avotu. 

Informācija par piekļuves nodrošināšanu digitālajiem mūzikas  

ierakstiem ir pieejama izstrādājuma tiešsaistes rokasgrāmatā vietnē  

www.bang-olufsen.com/guides. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas 

papildfunkcijas, piemēram, valodas un PIN koda iestatījumi, un 

izstrādājuma lietošana ar Bang & Olufsen tālvadības pulti. 

Papildinformācija un bieži uzdotie jautājumi par izstrādājumu ir pieejami 

vietnē www.bang-olufsen.com. 

Visi jautājumi vispirms jāuzdod Bang & Olufsen tirgotājam. 

Tuvāko tirgotāju varat noskaidrot vietnē 
 www.bang-olufsen.com 

Godātais pircēj! 

 Version 1.1 1102 

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt 
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. 



BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu risku 
saņemt elektriskās strāvas triecienu, 
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma 
ietekmei. Nepakļaujiet to ūdens pilienu 
vai šļakstu ietekmei un nodrošiniet, lai 
uz ierīces neatrastos ar šķidrumu pildīti 
priekšmeti, piemēram, vāzes. 

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas 
avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa 
kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas. 
Atvienotā ierīce joprojām ir gatava 
tūlītējai lietošanai. 

Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens 
simbols norāda, ka ierīces korpusā ir 
neizolēti elektriskās strāvas vadītāji ar 
bīstamu spriegumu, kas var būt 
pietiekams, lai radītu risku saņemt 
elektriskās strāvas triecienu. 

Vienādmalu trīsstūrī attēlotā 
izsaukuma zīme pievērš lietotāja 
uzmanību svarīgiem lietošanas un 
tehniskās apkopes norādījumiem, 
kurus var izlasīt šī izstrādājuma 
komplektācijā ietvertajā 
dokumentācijā. 

Svarīgi! 
– Nepakļaujiet izstrādājumu tiešai saules staru vai 

mākslīgā apgaismojuma, piemēram, prožektoru, 
ietekmei.

– Pārbaudiet, vai izstrādājums ir iestatīts, novietots 
un pievienots saskaņā ar norādījumiem.

– Novietojiet izstrādājumu uz stingras pamatnes 
vai statīva, kur tas atradīsies pastāvīgi. Izmantojiet 
tikai Bang & Olufsen norādītos statīvus un sienas 
kronšteinus.

– Nenovietojiet uz izstrādājuma nekādus priekšmetus.
– Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas 

avotus, piemēram, aizdegtas sveces.
– Nepakļaujiet izstrādājumu augsta mitruma, 

lietus vai karstuma avotu ietekmei.
– Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot tikai telpās, 

sausā vidē un sadzīves vajadzībām. Ekspluatācijas 
temperatūras diapazons ir 10–40 °C (50–105 °F).

– Ja izstrādājums ir ticis pakļauts temperatūrai, 
kas zemāka par 5 °C (40 °F), atstājiet to istabas 
temperatūrā un gaidiet, līdz tas ir atguvis 
normālu istabas temperatūru, un pēc tam 
pievienojiet strāvas avotam un ieslēdziet.

– Ap izstrādājumu atstājiet pietiekami daudz 
vietas ventilācijai.

– Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu 
strāvai, kamēr neesat savienojis visus kabeļus.

– Nemēģiniet atvērt izstrādājumu. Šādas darbības 
drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes 
darbinieks.

– Izstrādājumu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot 
to no kontaktligzdas.
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Mūzikas sistēmas lietošana 

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, izmantojot 

tiešās vadības paneli. Lai ar sistēmu veiktu darbības, 

izmantojiet rādītāju, ripu un pogas. 

Ripa. Satura sarakstu ritināšana un izvēļņu 
pārlūkošana. 

Gaidīšanas režīms. 

Rādītājs. Pārvietojiet “lāzera staru” pa skatiem 
un izvēlnēm pa loku kreisajā pusē. 

Displeja aktivizēšana. Izvēles apstiprināšana. 
Ierakstu atskaņošana vai apturēšana vai 
apakšizvēļņu izsaukšana. 

Jāpagriež, lai pielāgotu skaļumu. 

Apakšizvēlnes aizvēršana vai pāriešana uz 
nākamo ierakstu vai staciju atskaņošanas 
režīmā. SETTINGS izvēļņu aizvēršana, 
nesaglabājot iestatījumus. 

Apakšizvēlnes atvēršana vai elementa izvēle. 
Pāriešana uz iepriekšējo ierakstu vai staciju 
atskaņošanas režīmā. 

Simboli

Tālvadības pults

Svarīgi! 
Šajā lietotāja rokasgrāmatā augstāk redzamie simboli tiek izmantoti, lai izskaidrotu mūzikas sistēmas 
lietošanu. 
Izstrādājumu var arī lietot, izmantojot tālvadības pulti. Tās darbība, kā arī citas tēmas ir izskaidrotas 
rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Displejs 

Pārlūka režīms
Pārlūka režīmā varat pārskatīt mūzikas sistēmai pieejamo saturu, nepārtraucot 
atskaņošanu. Varat izveidot pats savas atskaņošanas rindas, pievienojot mūzikas 
ierakstus vai automātiski ģenerējot MOTS atskaņošanas rindu. 

Atskaņošanas režīms 
Atskaņošanas režīmā varat apskatīties, kas tiek atskaņots. Izmantojiet pogas, lai 
apturētu atskaņošanu vai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu vai radiostaciju, 
un pagrieziet skaļuma ripu, lai regulētu skaļumu. 

Šīs darbības var veikt arī ar Bang & Olufsen tālvadības pulti. 

Ir divi displeja režīmi: pārlūka režīms un atskaņošanas režīms. Atskaņošanas 

režīmā un pārlūka režīmā var veikt dažādas darbības. 

Ieslēgšanās laiks Mūzikas sistēmas ieslēgšanās laiks ir atkarīgs no iestatījuma POWER SAVING vērtības. Papildinformāciju 
skatiet rokasgrāmatā. 

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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Loks — izmantojot rādītāju, 
izvēlieties uz loka esošos 
elementus 

Pārlūka režīmu var ieslēgt, nospiežot pogu GO. 

Ripas fokuss norāda pašlaik atlasīto elementu un darbības fokusu. 
Vertikāla līnija pirms elementa norāda, ka tiek sākts, piemēram,  
jauns albums. 

Atskaņošanas režīms tiek automātiski ieslēgts 3 minūtes pēc 
pēdējās darbības veikšanas. Lai atskaņošanas režīmu aktivizētu 
agrāk, vienkārši pārvietojiet rādītāju uz displeja augšdaļu vai 
apakšdaļu. 

Ripas saraksts — tajā tiek rādīti satura saraksti. 

MOTS ikona — rāda, ka atskaņotās mūzikas izvēli ir veikusi funkcija MOTS. 



Atskaņošanas režīmā varat apturēt vai atsākt pašreizējā 
ieraksta atskaņošanu. 

Konkrēta ieraksta izvēle pēc izpildītāja, albuma vai vāciņa. 

Mūzikas sistēma tiek palaista no pēdējā atskaņotā 
ieraksta sākuma. 

Pārlūkojiet mūziku, nepārtraucot pašreizējā ieraksta 
atskaņošanu. 

Noteikta ieraksta atskaņošana 

Nākamais vai iepriekšējais 

Pauze un atsākšana 

Mūzikas pārlūkošana 

N.MUSIC aktivizēšana 

Izslēgšana 

Mūzikas klausīšanās 

Lai gaidīšanas režīmā aktivizētu displeju, vienkārši nospiediet 

pogu GO. Tagad varat pārlūkot savu mūzikas kolekciju, lai 

atrastu atskaņojamo mūzikas ierakstu. 

Atskaņošanas režīmā var pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 
ierakstu.  

Svarīga informācija 
Mūzika Lai klausītos mūziku režīmā N.MUSIC, mūzikas sistēmai jābūt pievienotai pie digitālo mūzikas ierakstu 

avota, piemēram, cietā diska, DLNA servera (NAS), datora, USB atmiņas vai rokas ierīces. 
Informāciju par to, kā izveidot savienojumu ar vēlamajiem avotiem, skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 
16. lappusē un rokasgrāmatā. 

BeoSound 5 Encore lietošana 

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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Fokusā 
ietverta 
albuma 
vāciņš

Pašlaik 
atskaņotā 
albuma 
vāciņš

Mūzikas 
ierakstu 
skatīšana pēc
Covers 
Artists 
Albums 
Titles Ripas saraksts. 

Tajā tiek rādīts 
saturs atlasītajā 
skatā

Ripas fokuss — 
rāda, uz ko attiecas 
lietotāja veiktās 
darbības



Iepriekšējais vai nākamais ieraksts 

Nospiediet vienreiz, lai apturētu; 
nospiediet vēlreiz, lai atsāktu 

Izgaismojiet 
skatu 

Izgaismojiet 
MODE 

Apstipriniet 

Nospiediet 

Izgaismojiet 
skatu 

Atveriet Pārlūkojiet 

Izvēlieties 
N.MUSIC*1

Pārlūkojiet 

Tālvadības pults

Skati

1* N.MUSIC

Sistēmas darbības vadīšana ar tālvadības pulti, kā arī citas tēmas ir izskaidrotas rokasgrāmatā, kas 
pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides. 
Režīmā N.MUSIC pieejamie skati ir COVERS, ARTISTS, ALBUMS un TITLES. Albumiem, kam nav vāciņa, 
tiek rādīts noklusējuma vāciņš. 
Atlasiet izmantojamo mūzikas avotu (A.MEM, CD vai N.MUSIC). 

Atveriet Pārlūkojiet Pārlūkojiet Apstipriniet 

GO

GO

GO
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MOTS, atskaņošanas rindas un izlase 

Varat izvēlēties mūzikas ierakstu atskaņošanas secību vai ļaut 

mūzikas sistēmai ģenerēt MOTS atskaņošanas rindu. Pēdējais 

atskaņošanas rindai pievienotais ieraksts vienmēr ir MOTS sākums. 

Izmantojiet ierakstu kā sākumu, lai automātiski izveidotu 
līdzīgu ierakstu nebeidzamu secību.*1

Mūzikas sistēma tiek palaista no pēdējā atskaņotā 
ieraksta sākuma. 

Atskaņojiet no atskaņošanas rindas.*2 

Sākuma MOTS 

Atskaņošanas rinda 

N.MUSIC aktivizēšana 

Pievienojiet atskaņošanas rindai ierakstu, albumu vai 
izpildītāju. 

Atskaņošanas rindas izveide 

1* MOTS Funkcija MOTS darbojas pēc šāda principa: lietotājs izvēlas pamata ierakstu, un funkcija izvēlas šim 
ierakstam līdzīgos ierakstus un apvieno tos atsevišķā sarakstā. Kad sākat atskaņot ierakstu, sistēma 
turpinās atskaņot līdzīgu mūziku.
Lai izveidotu MOTS atskaņošanas rindu, mūzikas sistēma vienmēr izmanto pēdējo atskaņošanas rindas 
ierakstu.

Pārlūkojiet četrus iekrāsotos sarakstus un 99 numurētos 
iecienītākos ierakstus.*3

Iecienītāko ierakstu atskaņošana 

Noņemiet no atskaņošanas rindas ierakstu, albumu vai 
izpildītāju. 

Noņemšana no rindas 

BeoSound 5 Encore lietošana 

Informācija 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Ieraksta 
nosaukums 

Iekrāsotie 
saraksti 

Izvēlētā 
avota 
MOTS 
statuss 

Numurēti 
iecienītākie 
ieraksti 



Nospiediet un 
turiet 

Izgaismojiet 
QUEUE 

Apstipriniet Izvēlieties 
ierakstu 

Izgaismojiet 
MODE 

Apstipriniet Izvēlieties 
N.MUSIC

Nospiediet un 
turiet 

Izvēlieties 
ierakstu, 
albumu vai 
izpildītāju 

2* Atskaņošanas rinda 
3* Izlase 

Atskaņošanas rindā tiek rādīts mūzikas vienumu (ierakstu, albumu utt.) saraksts, ko esat izvēlējies atskaņošanai. 
Savus iecienītākos mūzikas ierakstus varat ievietot iekrāsotos sarakstos un numurētās izlasēs, lai ātri varētu tos izvēlēties, 
izmantojot tālvadības pulti. Papildinformāciju skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides. 

vai

Izgaismojiet 
FAVOURITES 

Apstipriniet Izvēlieties 
iekrāsoto 
sarakstu 

Izvēlieties 
numurēto 
ierakstu 

Apstipriniet 

Izvēlieties 
ierakstu 

Izvēlieties ADD 
TO QUEUE 

Apstipriniet 

Izgaismojiet 
QUEUE 

Nospiediet un turiet,
lai tiktu parādītas 
opcijas

Izvēlieties 
elementu, 
kas jānoņem 

Apstipriniet Izvēlieties 
REMOVE 

Aktivizējiet 
atskaņošanas 
režīmu 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Informācija 
Interneta savienojums Lai klausītos interneta radio, jābūt izveidotam mūzikas sistēmas savienojumam ar internetu. 

Izmantojot interneta radio, varat vienkārši uztvert 

radiostacijas visā pasaulē. 

Interneta radio klausīšanās 

Mūzikas sistēma automātiski sāk atskaņot pēdējo 
atskaņoto staciju. 

Stacijas meklēšana pēc skata 
Izvēlieties staciju pēc GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES 
vai NAMES. 

Pārlūkojiet četrus iekrāsotos sarakstus un 99 numurētos 
iecienītākos ierakstus. 

Izlases atskaņošana 

Nākamais vai iepriekšējais 

Atskaņošanas režīmā atskaņo nākamo vai iepriekšējo 
radiostaciju. 

RADIO startēšana 

Stacijas pievienošana izlases stacijām 
Pievienojiet radiostaciju kā numurētu izlases elementu. 

BeoSound 5 Encore lietošana 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Atskaņotā 
radiostacija 

Skatiet 
stacijas pēc 
šādiem 
kritērijiem: 
Genres
Languages 
Countries 
Names 

Ripas saraksts. 
Tajā tiek rādīts saturs 
atlasītajā skatā 

Ripas fokuss. 
Rāda, uz ko 
attiecas lietotāja 
veiktās darbības 



Izlase Ja jums ir Bang & Olufsen tālvadības pults, varat to izmantot, lai nekavējoties 
ieslēgtu staciju, kam piešķirts numurs. Vienkārši nospiediet ciparu, kas 
atbilst stacijas numuram. Lai atskaņotu noteiktu staciju no iekrāsotā 
saraksta, nospiediet attiecīgās krāsas pogu un pēc tam ciparu. 

Izgaismojiet 
skatu 

Pārlūkojiet

Izvēlieties RADIO 

Izgaismojiet 
FAVOURITES 

Izvēlieties sarakstu 
vai numurētu 
izlases elementu  

Atskaņojiet 

Atskaņošanas 
režīmā pārejiet uz 
displeja augšdaļu 
vai apakšdaļu 

Izgaismojiet MODE Apstipriniet 

Iepriekšējā vai nākamā 
stacija atskaņošanas 
režīmā 

Atveriet Pārlūkojiet

Piezīme. Radiostacijas tiek regulāri atjauninātas,  
lai sarakstā tiktu rādītas tikai pašlaik pieejamās 
stacijas. 

Izvēlieties

Nospiediet un 
turiet 

Izvēlieties 
radiostaciju 

Izvēlieties ADD TO 
un pieejamu numuru 

Apstipriniet 

GO

GO

GO

GO GO
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Mūzikas sistēmas uzstādīšana

Vieglas starpsienas  Ja mūzikas sistēmu vēlaties piestiprināt pie ģipša sienas (saukta arī par ģipša plāksni), sienas kronšteins ir 
jāpiestiprina pie vertikāla spraišļa. Izmantojiet vienu tapu (5 mm jeb 0,2 collas), kas izvadīta cauri ģipsim 
un ieskrūvēta vertikālā spraislī vismaz 25 mm (1 collu) dziļi. Lai nodrošinātu stabilitāti, izmantojiet divas 
papildu skrūves, kas paredzētas ģipša sienām. Montāža novērtēta izmantošanai uz ģipša plāksnes. 

Informācija 

Mūzikas sistēma jānovieto pie sienas vai uz viena no papildu piederumiem. 

Ievērojiet tālākos norādījumus, lai novietotu mūzikas sistēmu pie sienas,  

izmantojot standarta sienas kronšteinu. 

Sienas kronšteina novietošana 

Sienas kronšteina nostiprināšana 
Izmantojiet atbilstošu izmēru un veidu skrūves un 
sienas tapas, ņemot vērā sienas konstrukciju un 
stāvokli. Izmantojiet trīs skrūves/spailes ar minimālo 
noslodzi 3,5 kg (8 mārciņas). 
Pirms mūzikas sistēmas piestiprināšanas pie sienas 
kronšteina ievietojiet kabeļus atbilstošajās cilindra 
ligzdās mūzikas sistēmas aizmugurē (B). 
Informāciju par ligzdām sk. 16. lpp. 

Atrodiet mūzikas sistēmai piemērotu vietu. 
Izmantojiet komplektācijā iekļauto sienas kronšteinu 
un spraisli kā šablonu, lai atzīmētu, kur jāurbj 
caurumi. 
Lai sienas kronšteinu piestiprinātu taisni, 
novietojiet līmeņrādi virs diviem norādītajiem 
balstelementiem (A). 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Mūzikas sistēmas demontēšana 
Nostājieties pret mūzikas sistēmu.
Grieziet cilindru pretēji pulksteņrādītāja kustības 
virzienam, cik tālu iespējams. Nelielajā atverē 
cilindra ārējā malā ievietojiet zīmuļa galu vai līdzīgu 
priekšmetu un piespiediet, uzmanīgi atvienojiet 
turētājmehānismu, kā parādīts attēlā (1). Pēc tam 
vēlreiz grieziet cilindru pretēji pulksteņrādītāja 
kustības virzienam, cik tālu iespējams (2). 
Atvienojiet kabeļus no ligzdu paneļa. 

Piezīme. Izstrādājums ir smags, tāpēc ar to 
jārīkojas uzmanīgi. 

Mūzikas sistēmas nostiprināšana 
Grieziet cilindru pulksteņrādītāja kustības virzienā, 
cik tālu iespējams. Nelielajā atverē cilindra ārējā 
malā ievietojiet zīmuļa galu vai līdzīgu priekšmetu 
un piespiediet, lai uzmanīgi atvienotu 
turētājmehānismu, kā parādīts attēlā (1). 
Pēc tam vēlreiz grieziet cilindru pulksteņrādītāja 
kustības virzienā, cik tālu iespējams (2). Vienam 
no cilindra izvirzījumiem jābūt vērstam tieši uz 
augšu, kā parādīts attēlā (2). 
Tagad piestipriniet mūzikas sistēmu pie sienas 
kronšteina (3) un grieziet cilindru pulksteņrādītāja 
kustības virzienā, lai nostiprinātu savienojumu, 
līdz mūzikas sistēma ir droši piestiprināta pie 
sienas (4). 

Displejs 

Korpuss un pultis 

Lai no mūzikas sistēmas notīrītu putekļus, lietojiet mīkstu, sausu drānu. 
Nelietojiet šķidros tīrīšanas līdzekļus un aerosolus. 
Noslaukiet putekļus no virsmām ar sausu un mīkstu drānu. Lai notīrītu 
traipus vai netīrumus, lietojiet mīkstu, mitru drānu, kā arī ūdens un 
vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas 
šķidruma, šķīdumu. 

Tīrīšana 
Piezīme. Lietotājs ir atbildīgs par regulāru apkopi, 
piemēram, tīrīšanu. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Savienojumi

2* Strāvas padeve 

Papildinformāciju par savienojumiem skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama 
vietnē www.bang-olufsen.com/guides 
Informāciju par mūzikas sistēmas pievienošanu elektrotīklam, izmantojot 
komplektācijā iekļauto strāvas kabeli, skatiet šīs sistēmas rokasgrāmatā. 

1*
 Lai nodrošinātu piekļuvi interneta radio, DLNA 

serverim (NAS), trešo personu serverim, sistēmai 
BeoSound 5/BeoMaster 5 utt. 
Piezīme. Pievienojiet tikai lokālajam tīklam (Local 
Area Network — LAN), kura darbība nesniedzas 
ārpus mājas vai ēkas. 

ETHERNET SAVIENOJUMS*
1

POWER LINK 
Power Link ligzda skaļruņu pievienošanai. 

Skaļruņu savienojumi — Power Link 
Pievienojiet aktīvos skaļruņus ligzdai, kas 
apzīmēta ar Power Link, un savienojiet 
signāla ķēdi no skaļruņa uz skaļruni. 
Skatiet BeoLab skaļruņu rokasgrāmatas. 

USB
USB savienojums — mūzikas pastāvīgai 
glabāšanai ārējā cietajā diskā. 

POWER
Pievienojiet mūzikas sistēmu elektrotīklam, 
izmantojot komplektācijā iekļauto strāvas 
kabeli.*2 

LINE IN 
Lineārās ieejas savienojums — MP3 
atskaņotāja, piemēram, iPod, 
pievienošanai. 

Austiņu savienojums
Kad mūzikas sistēmai ir pievienotas 
austiņas, tai pievienotie skaļruņi ir 
izslēgti. 

Piezīme. Ilgstoša klausīšanās lielā 
skaļumā var radīt dzirdes bojājumus! 

USB
USB savienojums — mūzikas ierakstu 
īslaicīgai glabāšanai USB atmiņas ierīcē. 

Savienojumi 

Svarīga informācija 

Pastāvīgai lietošanai paredzētās ligzdas atrodas 
mūzikas sistēmas aizmugurē, turpretī īslaicīgo 
savienojumu ligzdas ir viegli pieejamas, jo atrodas 
zem displeja. 

Savienojumi

Lai lietotu BeoSound 5 Encore kā savas digitālās mūzikas kolekcijas navigācijas 

paneli, ir jābūt pievienotam vienam vai vairākiem digitālā formātā pieejamo 

mūzikas ierakstu avotiem. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Kā rīkoties, ja… 

Svarīga informācija 
Rokasgrāmata Papildinformāciju par savu mūzikas sistēmu skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē  

www.bang-olufsen.com/guides, vai skatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu mūsu tīmekļa vietnē. 

Darbība Rīkojieties šādi: 

Ieslēdzot sistēmu, ievadīt PIN kodu Lai ievadītu PIN koda ciparus, izmantojiet ripu. Lai pievienotu ciparu, izmantojiet pa kreisi vērstās 
bultiņas pogu   vai pogu GO. Lai izdzēstu iepriekš ievadītos ciparus, izmantojiet pa labi vērstās bultiņas 
pogu  . Lai saglabātu ievadīto PIN kodu, pagrieziet ripu, izvēlieties opciju STORE un pēc tam nospiediet 
pogu GO. Papildinformāciju par PIN kodu skatiet rokasgrāmatā. 

Pārslēgties no viena avota uz citu Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos MODE. Pēc tam grieziet  ripu, lai pieejamo avotu sarakstā izvēlētos 
avotu, un nospiediet pogu GO, lai apstiprinātu. 

Uzzināt, kāpēc avots nav pieejams Ja izvēlnē MODE nav avota, ko vēlaties atlasīt, tas visticamāk nav pievienots. Pievienojiet avotu un 
mēģiniet vēlreiz. 

Pievienot atskaņošanas rindai ierakstu Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos skatu, piemēram, albumu skatu. Pēc tam grieziet  ripu, lai pārlūkotu 
izvēlēto skatu (ja nepieciešams, izmantojiet pa kreisi vērstās bultiņas pogu  , lai izvērstu skatu), un 
atkal grieziet ripu, lai atrastu ierakstu, ko vēlaties pievienot atskaņošanas rindai. Pēc ieraksta 
izvēlēšanās nospiediet un turiet pogu GO, pēc tam ritiniet ripu, lai izvēlētos opciju ADD TO QUEUE, un 
nospiediet pogu GO. 

Apskatīt atskaņošanas rindu Pārvietojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un ripas sarakstā displejā pa labi tiek parādīta atskaņošanas rinda. 

Dzēst atskaņošanas rindu Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un pēc tam pagrieziet ripu, lai izvēlētos kādu ierakstu. Pēc 
tam nospiediet un turiet pogu GO, pagrieziet ripu, lai izvēlētos opciju CLEAR QUEUE, un nospiediet 
pogu GO. 

Izņemt ierakstu no atskaņošanas rindas Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un pēc tam grieziet ripu, lai atrastu ierakstu, kas jānoņem. Pēc 
tam nospiediet un turiet pogu GO, ritiniet ripu, lai izvēlētos opciju REMOVE, un nospiediet pogu GO. 

Izmantot ierakstu kā MOTS sākotnējo ierakstu Kā MOTS sākotnējais ieraksts vienmēr tiek izmantots pēdējais atskaņošanas rindas ieraksts, arī ja tiek 

atskaņots iekrāsotais saraksts vai numurēts izlases elements. Sk. 10. lpp. 

Izveidot iekrāsoto sarakstu Grieziet  ripu, lai atrastu elementu (ierakstu, albumu, izpildītāju vai radiostaciju), ko vēlaties pievienot 
iekrāsotajam sarakstam. Pēc tam nospiediet un turiet pogu GO, pagrieziet ripu, lai izvēlētos krāsu, un 
nospiediet pogu GO. 
Ņemiet vērā, ka mūzikas ierakstus iekrāsotajam sarakstam nevar pievienot no diviem dažādiem mūzikas 
avotiem. Katram mūzikas avotam ir savi izlases saraksti. 

Atskaņot iekrāsoto sarakstu Aktivizējiet režīmu N.MUSIC. Grieziet  ripu, lai izvēlētos FAVOURITES, un nospiediet pogu GO, grieziet  
ripu, lai izvēlētos nepieciešamo iekrāsoto sarakstu, un nospiediet pogu GO. 

Mainīt displeja valodu Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos MODE, pēc tam grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un vēlreiz 
izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu opciju SYSTEM SETTINGS. Pēc tam grieziet ripu, lai izvēlētos 
LANGUAGE, nospiediet pogu GO; grieziet ripu, lai izvēlētos valodu, un nospiediet pogu GO. 
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Šis izstrādājums ir ražots 
atbilstoši Direktīvas 
1999/5/EK (RTTE) 
noteikumiem. 

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.

Ar šo Bang & Olufsen apliecina, ka šī audiosistēma 
ar WLAN atbilst visām pamatprasībām un citiem 
attiecīgajiem Direktīvas 1999/5/EK noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju skatiet vietnē www.bang-
olufsen.com/guides.

Attālums starp lietotāja roku un raidītāja antenu 
parastos lietošanas apstākļos ir vismaz 6 cm, kas ir 
lielāks par radiofrekvences starojumam noteikto 
drošības attālumu — 4 cm.

Bang & Olufsen nevar sniegt apliecinājumus par 
programmu nodrošinātāju raidīto tīkla radiostaciju 
kvalitāti.

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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No elektriskām un elektroniskām iekārtām, to 
daļām un baterijām, kas apzīmētas ar šo simbolu, 
nedrīkst atbrīvoties kā no parastiem sadzīves 
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, to daļas un baterijas jāsavāc un jālikvidē 
atsevišķi.
Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas,  
kā arī baterijas savā valstī pieejamās savākšanas 
sistēmās, jūs saudzējat vidi, cilvēku veselību un 
veicināt pārdomātu un racionālu dabas resursu 
izmantošanu. Elektrisko un elektronisko iekārtu, 
bateriju un to atkritumu savākšana novērš 
potenciālu dabas piesārņošanu ar bīstamām 

vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un iekārtu sastāvā.
Bang & Olufsen tirgotājs sniegs padomu, kā jūsu 
valstī pareizi likvidēt šādus atkritumus. 

Ja izstrādājums ir pārāk mazs, lai to apzīmētu ar šo 
simbolu, tas ir norādīts lietotāja rokasgrāmatā, uz 
garantijas sertifikāta vai iepakojuma.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 
(EEIA) — vides aizsardzība 

Visi Bang & Olufsen izstrādājumi atbilst piemērojamo 
vides tiesību aktu prasībām visā pasaulē.
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