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Šiame darbo pradžios vadove pateikiama informacija apie kasdienį 

Bang & Olufsen gaminio naudojimą. Tikimės, kad pardavėjas pristatys, 

sumontuos ir paruoš naudoti jūsų įsigytą gaminį. 

Norint BeoSound 5 Encore naudoti kaip skaitmeninės muzikos rinkinių ir 

daugiau nei 10 000 radijo stočių iš viso pasaulio naršymo skydą, grotuvą 

reikia prijungti prie interneto ir prie pasirinkto skaitmeninės muzikos 

bibliotekos šaltinio. 

Informaciją apie tai, kaip pasiekti skaitmeninės muzikos įrašus, galite rasti 

gaminio internetiniame vadove, apsilankę www.bang-olufsen.com/guides. 
Šiame vadove aprašomos papildomos priemonės ir funkcijos, pvz., kalbos 

ir PIN kodo nustatymai bei patarimai, kaip valdyti gaminį naudojant 

Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį. 

Svetainėje www.bang-olufsen.com taip pat galite rasti daugiau 

informacijos ir DUK apie jus dominantį gaminį. 

Visus klausimus pirmiausia turėtumėte pateikti savo Bang & Olufsen 

pardavėjui. 

Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite mūsų svetainėje  
 www.bang-olufsen.com 

Gerb. kliente, 

 Version 1.1 1102 

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos gali 
būti keičiami be įspėjimo. 



ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro ar 
elektros smūgio pavojaus, saugokite šį 
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. 
Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų 
ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat 
įsitikinkite, kad ant jos nebūtų padėta 
jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų. 

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos 
maitinimą, ištraukite maitinimo laido 
kištuką iš elektros lizdo. Atjungtas 
prietaisas vis tiek veiks. 

Žaibo simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad 
prietaiso viduje yra neizoliuotų 
pavojingos įtampos laidų, tai gali 
sukelti elektros smūgį. 

Šauktuko simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia 
dalimi susijusioje literatūroje, 
pateiktoje su gaminiu, yra svarbių 
naudojimo ir priežiūros nurodymų. 

Svarbu! 
– Nelaikykite gaminio ten, kur jis bus apšviestas 

tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės 
šviesos, pvz., prožektoriaus.

– Įsitikinkite, kad gaminys sumontuotas, 
pastatytas ir prijungtas laikantis instrukcijų.

– Paviršius arba stovas, ant kurio visada laikysite 
gaminį, turi būti tvirtas. Naudokite tik Bang & 
Olufsen patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!

– Ant gaminio nedėkite jokių daiktų.
– Ant prietaiso nedėkite jokių atviros ugnies 

šaltinių, pvz., degančių žvakių.
– Užtikrinkite, kad gaminio neveiktų didelė 

drėgmė, lietus ar šilumos šaltiniai.
– Jūsų įsigytas gaminys yra skirtas naudoti tik 

sausoje, buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–40 °C 
(50–105 °F) temperatūroje.

– Jei gaminys buvo žemesnėje nei 5 °C (40 °F) 
temperatūroje, palikite jį kambario temperatūroje 
ir, prieš jungdami į elektros tinklą ir įjungdami, 
palaukite, kol gaminio temperatūra susilygins su 
įprasta kambario temperatūra.

– Aplink gaminį palikite pakankamai erdvės,  
kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.

– Jokių sistemos gaminių nejunkite prie maitinimo 
šaltinio, kol neprijungsite visų kabelių.

– Nebandykite ardyti gaminio. Tokius darbus  
gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros 
tarnybos specialistai.

– Gaminį visiškai išjungti galima tik ištraukus 
kištuką iš elektros lizdo.
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Grotuvo naudojimas 

Grotuvas sukurtas valdyti tiesiogiai. Valdykite 

žymikliu, ratuku ir mygtukais. 

Ratukas: slinkite turinio elementų sąrašais arba 
naršykite po meniu. 

Budėjimo režimas. 

Žymiklis: judėkite „lazerio-spinduliu“ tarp 
rodinių ir meniu elementų, pateiktų kairiajame 

„lanke“. 

Įjunkite ekraną. Patvirtinkite pasirinkimą. 
Paleiskite ar pristabdykite muzikos takelį arba 
iškvieskite submeniu. 

Pasukite, norėdami reguliuoti garsą. 

Uždarykite submeniu arba eikite į kitą muzikos 
takelį ar radijo stotį atkūrimo režimu. Išeikite iš 
meniu SETTINGS neišsaugoję. 

Atidarykite submeniu arba pasirinkite 
elementą. Eikite į ankstesnį muzikos takelį 
arba stotį atkūrimo režimu. 

Simboliai
Nuotolinio valdymo pultelis

Svarbu 
Viršuje pateikiami simboliai naudojami šiame darbo pradžios vadove aiškinant, kaip veikia grotuvas. 
Gaminį taip pat galima valdyti naudojant nuotolinio valdymo pultelį. Ši ir kita informacija pateikiama 
vadove, kurį galite rasti apsilankę www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Ekranas 

Naršymo režimas
Naršymo režimu galite peržiūrėti grotuvo turinį nesutrikdydami atkūrimo. Galite 
įtraukti muzikos įrašų ir sukurti savo atkūrimo eiles arba įtraukti pradinį įrašą, jei 
norite, kad MOTS atkūrimo eilė būtų generuojama automatiškai. 

Atkūrimo režimas 
Atkūrimo režimu galite matyti atkuriamus įrašus. Norėdami pristabdyti atkūrimą 
arba eiti į paskesnį / ankstesnį takelį ar radijo stotį, naudokite mygtukus. 
Norėdami reguliuoti garsą pasukite garso ratuką. 

Šiuos veiksmus atlikti galite ir Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu. 

Ekranas veikia dviem skirtingais režimais: naršymo režimu ir atkūrimo režimu. 

Kiekvienu režimu galima atlikti skirtingus veiksmus. 

Paleidimo laikas Grotuvo paleidimo laikas priklauso nuo POWER SAVING nustatymo. Daugiau informacijos pateikta vadove. 

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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„Lankas“ – žymikliu pasirinkite 
lanko elementus 

Naršymo režimą įjunkite spustelėję mygtuką GO. 

„Ratuko akcentas“ – rodo esamą pasirinkimą ir atitinkamą veiksmą. 
Vertikali linija prieš elementą rodo, kad pradedamas naujas elementas, 
pavyzdžiui, naujas albumas. 

Ekrane automatiškai įjungiamas atkūrimo režimas praėjus 3 
minutėms po paskutinio veiksmo. Norėdami įjungti atkūrimo 
režimą greičiau, tiesiog perkelkite žymiklį į ekrano viršų arba 
apačią. 

„Ratuko sąrašas“ – rodo turinio elementų sąrašą. 

Piktograma MOTS – rodo, kad atkuriamą muzikos įrašą sugeneravo MOTS. 



Atkūrimo režimu galite pristabdyti arba tęsti esamo 
muzikos takelio atkūrimą. 

Pasirinkite konkretų muzikos takelį pagal atlikėją, albumą 
arba viršelį. 

Grotuvas paleidžiamas nuo paskutinio atkurto muzikos 
takelio pradžios. 

Naršykite po muzikos įrašus, netrikdydami dabartinio 
muzikos takelio atkūrimo. 

Konkretaus muzikos takelio atkūrimas 

Paskesnis arba ankstesnis 

Pristabdymas arba pratęsimas 

Naršymas po muzikos įrašus 

N.MUSIC paleidimas 

Išjungimas 

Muzikos klausymasis 

Norėdami įjungti budėjimo režimu veikiantį ekraną, tiesiog 

spustelėkite mygtuką GO. Tada galite naršyti po savo muzikos 

rinkinius ir rasti pageidaujamus klausyti muzikos įrašus. 

Atkūrimo režimu galite eiti į paskesnį arba ankstesnį 
muzikos takelį.  

Svarbi informacija 
Muzikos įrašai Jei norite klausytis N.MUSIC, jūsų grotuvas turi būti prijungtas prie skaitmeninės muzikos šaltinio, pvz., 

standžiojo disko, DLNA serverio (NAS), kompiuterio, USB kortelės arba mobiliojo prietaiso. 
Informacijos apie prisijungimą prie pageidaujamų šaltinių ieškokite šio darbo pradžios vadovo 16 psl. ir 
internetiniame vadove. 

BeoSound 5 Encore valdymas 

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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Pary š-
kintas 
albumo 
viršelis

Atkuriamo 
albumo 
viršelis

Peržiūrėkite 
muzikos įrašus 
pagal
Covers 
Artists 
Albums 
Titles Ratuko sąrašas 

Rodomas pasirinkto 
rodinio turinys

Ratuko akcentas – 
rodo vartotojo 
atliekamą veiksmą



Ankstesnis arba paskesnis muzikos takelis 

Spustelėkite kartą norėdami 
pristabdyti ir dar kartą 
norėdami tęsti 

Paryškinti 
rodinį 

Paryškinti 
MODE 

Patvirtinti 

Paspausti 

Paryškinti 
rodinį 

Atidaryti Naršyti 

Pasirinkti 
N.MUSIC1

Naršyti 

Nuotolinio valdymo pultelis

Rodiniai

1N.MUSIC

Informacija apie valdymą nuotolinio valdymo pulteliu pateikiama vadove, kurį galite rasti apsilankę  
www.bang-olufsen.com/guides. 
N.MUSIC rodiniai: COVERS, ARTISTS, ALBUMS ir TITLES. Neturintys viršelio albumai rodomi su 
numatytuoju viršeliu. 
Pasirinkite muzikos šaltinio, kurį norite naudoti, pavadinimą (A.MEM, CD arba N.MUSIC). 

Atidaryti Naršyti Naršyti Patvirtinti 

GO

GO

GO
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MOTS, atkūrimo eilės ir mėgstamiausieji 

Galite nustatyti muzikos įrašų atkūrimo tvarką arba leisti grotuvui 

sugeneruoti jums MOTS atkūrimo eilę. Paskutinis įtrauktas į 

atkūrimo eilę muzikos takelis visada tampa MOTS pradžia. 

Naudokite muzikos takelį kaip pradžią, nuo kurios 
automatiškai generuojama begalinė panašių muzikos 
takelių eilė.*1 

Grotuvas paleidžiamas nuo paskutinio atkurto muzikos 
takelio pradžios.

Atkurkite iš atkūrimo eilės.2 

MOTS pradžia 

Atkūrimo eilė 

N.MUSIC paleidimas 

Įtraukite muzikos takelį arba atlikėją į atkūrimo eilę. 

Atkūrimo eilės sudarymas 

1 MOTS MOTS sąvoka reiškia, kad jūs pasirenkate muzikos takelį, kuris bus pradinis muzikos įrašas, ir šio įrašo 
pagrindu bus pildomas panašios muzikos sąrašas. Pradėjus atkurti muzikos takelį toliau bus atkuriama 
panaši muzika.
Generuodama MOTS atkūrimo eilę, muzikos sistema visada naudoja paskutinį į atkūrimo eilę įtrauktą 
muzikos takelį.

Naršykite po keturis spalvotus sąrašus ir 99 sunumeruotas 
mėgstamiausiųjų pozicijas.3 

Mėgstamiausiųjų paleidimas 

Pašalinkite muzikos takelį, albumą arba atlikėją iš 
atkūrimo eilės. 

Pašalinimas iš eilės 

BeoSound 5 Encore valdymas 

Informacija 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Muzikos 
takelio 
pavadinimas 

Spalvotieji 
sąrašai 

Pasirinkto 
šaltinio 
MOTS 
būsena 

Sunumeruoti 
mėgstamiausieji 



Palaikyti 
nuspaudus 

Paryškinti 
QUEUE 

Patvirtinti Pasirinkti muzikos 
takelį 

Paryškinti 
MODE 

Patvirtinti Pasirinkti 
N.MUSIC

Palaikyti 
nuspaudus 

Pasirinkti 
muzikos takelį, 
albumą arba 
atlikėją 

2 Atkūrimo eilė 
3 Mėgstamiausieji 

Atkūrimo eilėje rodomas muzikos elementų (muzikos takelių, albumų ir pan.), kuriuos pasirinkote atkurti, sąrašas. 
Galite įtraukti mėgstamiausius muzikos įrašus į spalvotuosius sąrašus ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų sąrašus,  
kad galėtumėte juos greitai pasirinkti naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Daugiau informacijos ieškokite vadove,  
apsilankę www.bang-olufsen.com/guides.

arba

Paryškinti 
FAVOURITES 

Patvirtinti Pasirinkti 
spalvotąjį sąrašą 

Pasirinkti 
sunumeruotą 
mėgstamiausiąjį 

Patvirtinti 

Pasirinkti 
muzikos 
takelį 

Pasirinkti ADD 
TO QUEUE 

Patvirtinti 

Paryškinti 
QUEUE 

Palaikyti nuspaudus,
kol pasirodys 
pasirinktys

Pasirinkti 
šalintiną 
elementą 

Patvirtinti Pasirinkti 
REMOVE 

Įjungti 
atkūrimo 
režimą 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Informacija 
Interneto ryšys  Jei norite klausytis internetinio radijo, grotuvą reikia prijungti prie interneto. 

Naudodami internetinį radiją lengvai pasieksite viso pasaulio 

internetines radijo stotis. 

Internetinio radijo klausymasis 

Grotuvas automatiškai įjungia paskutinį kartą klausytą 
radijo stotį. 

Radijo stoties paieška pagal rodinį 
Pasirinkite radijo stotį pagal GENRES, LANGUAGES, 
COUNTRIES arba NAMES. 

Naršykite po keturis spalvotuosius sąrašus ir 99 
sunumeruotas mėgstamiausiųjų pozicijas. 

Mėgstamiausiojo atkūrimas 

Paskesnis arba ankstesnis 

Atkūrimo režimu paleiskite paskesnę arba ankstesnę 
radijo stotį. 

RADIO paleidimas 

Radijo stoties įtraukimas į mėgstamiausiuosius 
Įtraukite radijo stotį į sunumeruotus mėgstamiausiuosius. 

BeoSound 5 Encore valdymas 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Radijo stoties 
klausymasis 

Peržiūrėti 
stotis pagal 
Genres
Languages 
Countries 
Names 

Ratuko sąrašas 
Rodomas pasirinkto 
rodinio turinys 

Ratuko akcentas 
Rodomas 
vartotojo 
atliekamas 
veiksmas 



Mėgstamiausieji Jei turite Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį, galite naudoti jį 
tiesiogiai atkurdami sunumeruotas radijo stotis: tiesiog spustelėkite 
atitinkamos sunumeruotos radijo stoties skaitmenį. Jei norite, kad būtų 
įjungta konkreti spalvotojo sąrašo radijo stotis, paspauskite spalvotą 
mygtuką, o tada – skaitmenį. 

Paryškinti rodinį Naršyti

Pasirinkti RADIO 

Paryškinti 
FAVOURITES 

Pasirinkti sąrašą 
arba sunumeruotą 
mėgstamiausiąjį  

Atkurti 

Pereiti į viršų arba 
apačią atkūrimo 
režimu 

Paryškinti MODE Patvirtinti 

Ankstesnė arba 
paskesnė radijo stotis 
atkūrimo režimu 

Atidaryti Naršyti

PASTABA! Radijo stotys automatiškai atnaujinamos 
įprastu būdu, kad pateiktų tik šiuo metu prieinamas 
radijo stotis. 

Pasirinkti

Palaikyti 
nuspaudus 

Pasirinkti 
radijo stotį 

Pasirinkti ADD 
TO norint 
įtraukti 
prieinamą 
numerį 

Patvirtinti 

GO

GO

GO

GO GO
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Grotuvo montavimas 

Lengvos konstrukcijos sienos  Jei grotuvą ketinate kabinti ant gipso kartono sienos (taip pat vadinamos sienine plokšte), sieninis 
laikiklis turi būti pritvirtintas prie vertikalaus rėmo. Naudokite vieną medvaržtį (5 mm – 0,2 colio), kuris 
prasiskverbia pro gipsą ir yra įsukamas į vertikalų rėmą mažiausiai 25 mm (1 colį). Norėdami užtikrinti 
stabilumą, naudokite du papildomus varžtus, skirtus gipso kartono sienoms. Laikiklis skirtas naudoti 
montuojant prie sieninės gipso plokštės paviršiaus. 

Informacija 

Grotuvą reikia kabinti ant sienos arba ant vieno iš papildomų priedų. Vykdykite 

žemiau pateiktas instrukcijas naudodami standartinį sieninį laikiklį grotuvui prie 

sienos tvirtinti.

Sieninio laikiklio vietos radimas 

Sieninio laikiklio tvirtinimas 
Naudokite tinkamo dydžio ir rūšies varžtus ir 
sieninius kaiščius, atsižvelgdami į sienos konstrukciją 
ir būklę. Naudokite tris varžtus arba tvirtiklius, 
kurių apkrova ne mažesnė kaip 3,5 kg (8 svarai). 
Prieš tvirtindami grotuvą prie sieninio laikiklio 
įkiškite laidus į atitinkamus galinės grotuvo dalies 
(B) cilindro lizdus. Daugiau informacijos apie lizdus 
ieškokite 16 psl. 

Raskite tinkamą vietą grotuvui. 
Naudokite pridedamą sieninį laikiklį ir skyriklį kaip 
šabloną pažymėti, kur gręžti skyles. 
Įsitikinkite, kad sieninis laikiklis kabės lygiai, 
uždėkite gulsčiuką ant dviejų pažymėtų tvirtinimo 
vietų (A). 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Grotuvo nuėmimas 
Atsistokite priešais grotuvą:
pasukite cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, kiek 
įmanoma. Įkiškite pieštuką arba panašų daiktą į 
mažą skylutę išorinėje cilindro pusėje ir švelniai 
atrakinkite užrakto mechanizmą, kaip parodyta 
(1). Tada pasukite cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, 
kiek įmanoma (2). 
Ištraukite laidus iš lizdų skydelio. 

PASTABA! Gaminys yra sunkus. Su juo dera elgtis 
atsargiai. 

Grotuvo tvirtinimas 
Pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, kiek 
įmanoma. Įkiškite pieštuką arba panašų daiktą į 
mažą skylutę išorinėje cilindro pusėje, kad švelniai 
atrakintumėte užrakto mechanizmą, kaip 
parodyta (1). 
Tada pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, 
kiek įmanoma. Viena iš cilindro atgalinės srovės 
rėlių turi būti nustatyta į 12 val. padėtį, kaip 
parodyta (2). 
Tada uždėkite grotuvą ant sieninio laikiklio (3) ir 
pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis 
užsiverš ir grotuvas saugiai bus pritvirtintas prie 
sienos (4). 

Ekranas 

Korpusas ir pulteliai 

Dulkes nuo grotuvo valykite minkštu, sausu audiniu. Nenaudokite skystų 
arba aerozolinių valiklių. 
Dulkes nuo paviršių valykite sausu, minkštu audiniu. Jei norite pašalinti 
dėmes ar purvą, naudokite minkštą, drėgną audinį ir vandens bei 
švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą. 

Valymas 
PASTABA! Įprastinę priežiūrą, pvz., valymą, turi 
atlikti pats vartotojas. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Jungtys

2 Maitinimo šaltinis 

Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite vadove, apsilankę  
www.bang-olufsen.com/guides. 
Daugiau informacijos apie grotuvo įjungimą į elektros tinklą naudojant 
teikiamą maitinimo šaltinį ieškokite jo paties vadove. 

1  Skirta prieigai prie internetinio radijo, 
DLNA serverio (NAS), trečiosios šalies serverio, 
BeoSound 5/BeoMaster 5 sąrankos ir kt. 
PASTABA! Junkite tik prie vietinio tinklo (LAN), 
kuris neišeina už jūsų namo arba pastato ribų. 

ETERNETO JUNGTIS 1

POWER LINK 
Garsiakalbių jungčių Power Link lizdas 

Garsiakalbių jungtys – Power Link 
Aktyvius garsiakalbius junkite į lizdą, 
pažymėtą Power Link, ir sujunkite juos 
vieną su kitu. Vadovaukitės BeoLab 
garsiakalbių vadovu. 

USB
USB jungtis – skirta muzikiniams įrašams 
saugoti išoriniame standžiajame diske. 

POWER
Įjunkite grotuvą į elektros tinklą 
naudodami teikiamą maitinimo šaltinį. 2 

LINE IN 
Line-in jungtis – skirta MP3 grotuvui, 
pvz., iPod, prijungti. 

Ausinių prijungimas
Prijungus ausines, prie grotuvo prijungtų 
garsiakalbių garsas išjungiamas. 

PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu 
gali būti pažeista klausa! 

USB
USB jungtis – skirta muzikos įrašams USB 
kortelėje laikinai išsaugoti. 

Jungtys 

Svarbi informacija 

Nuolat naudojami lizdai yra galinėje grotuvo dalyje, 
o lizdai, skirti naudoti laikinai, lengvai pasiekiami 
po ekranu. 

Jungtys

Norint naudoti BeoSound 5 Encore kaip muzikos įrašų rinkinių naršymo skydą, 

reikia prijungti vieną arba kelis skaitmeninius muzikos įrašų šaltinius. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Ką daryti, jeigu… 

Svarbi informacija 
Vadovas Norėdami sužinoti daugiau apie savo grotuvą, ieškokite vadovo, apsilankę www.bang-olufsen.com/guides, 

arba peržiūrėkite mūsų svetainės DUK skiltį. 

Jeigu norite... Tada... 

Paleisdami įvesti PIN kodą... Ratuku įveskite PIN kodo skaitmenis. Rodyklės kairėn mygtuku  arba GO įtraukite skaitmenį. Rodyklės 
dešinėn mygtuku  pašalinkite anksčiau įvestus skaitmenis. Norėdami išsaugoti įvestą PIN kodą, pasukite 
ratuką ir pasirinkite STORE, tada spustelėkite GO. Daugiau informacijos apie PIN kodą ieškokite vadove. 

Perjungti vieną šaltinį į kitą... Žymikliu pasirinkite MODE. Tada pasukite ratuką, pasirinkite prieinamą šaltinį ir patvirtinkite 
spustelėdami GO. 

Sužinoti, kodėl šaltinis neprieinamas... Jei šaltinis, kurį norite pasirinkti, nerodomas meniu MODE, greičiausiai jis nėra prijungtas. Prijunkite ir 
bandykite dar kartą. 

Įtraukti muzikos takelį į atkūrimo eilę... Žymikliu pasirinkite rodinį, pvz., albumus. Tada naršykite pasirinktame rodinyje sukdami ratuką (jei 
reikia išskleisti rodinį, naudokite rodyklę kairėn ). Norėdami rasti įtrauktiną į atkūrimo eilę muzikos 
takelį, ratuką sukite dar kartą. Pasirinkę muzikos takelį palaikykite nuspaudę GO, tada slinkite ratuku, 
pasirinkite ADD TO QUEUE ir paspauskite GO. 

Peržiūrėti atkūrimo eilę... Perkelkite žymiklį, pasirinkite QUEUE ir dešinėje esančiame ratuko sąraše bus rodoma atkūrimo eilė. 

Išvalyti atkūrimo eilę... Žymikliu pasirinkite QUEUE, tada pasukite ratuką ir pasirinkite klausytis muzikos įrašų atsitiktine tvarka. 
Palaikykite nuspaudę GO, pasukite ratuką ir pasirinkite CLEAR QUEUE, tada paspauskite GO. 

Pašalinti muzikos takelį iš atkūrimo eilės... Žymikliu pasirinkite QUEUE, tada pasukite ratuką ir raskite muzikos takelį, kurį norite pašalinti. 
Palaikykite nuspaudę GO, slinkite ratuku ir pasirinkite REMOVE, tada paspauskite GO. 

Naudoti muzikos takelį kaip MOTS pradinį 
įrašą... 

Paskutinis klausytas muzikos takelis atkūrimo eilėje visada tampa MOTS pradiniu įrašu jums klausantis 

spalvotojo sąrašo arba sunumeruotų mėgstamiausiųjų. Žr. 10 psl. 

Sudaryti spalvotąjį sąrašą... Pasukite  ratuką ir raskite elementą (muzikos takelį, albumą, atlikėją arba radijo stotį), kurį norite įtraukti 
į spalvotąjį sąrašą. Tada palaikykite nuspaudę GO, pasukite ratuką, pasirinkite spalvą ir paspauskite GO. 
Atkreipkite dėmesį, kad į spalvotąjį sąrašą negalite įtraukti dviejų skirtingų muzikos šaltinių įrašų, 
kiekvienas muzikos šaltinis turi savo mėgstamiausiųjų sąrašus. 

Atkurti spalvotąjį sąrašą... Įjunkite N.MUSIC. Pasukite ratuką, pasirinkite FAVOURITES ir paspauskite GO, pasukite ratuką, 
pasirinkite pageidaujamą spalvotąjį sąrašą ir paspauskite GO. 

Pakeisti ekrano kalbą... Žymikliu pasirinkite MODE, tada pasukite ratuką, pasirinkite SETTINGS ir vėl žymikliu paryškinkite 
SYSTEM SETTINGS. Pasukite ratuką, pasirinkite LANGUAGE ir paspauskite GO, tada pasukite ratuką, 
pasirinkite kalbą ir paspauskite GO. 
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Šis gaminys atitinka 
1999/5/EB (RRTGĮ) 
direktyvos nuostatas.

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 deklaruoja, kad ši garso sistema 
su WLAN atitinka 1999/5/EB direktyvos pagrindinius 
reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.
Atitikties deklaraciją rasite www.bang-olufsen.
com/guides.

Naudojant gaminį, atstumas nuo žmogaus rankos 
iki imtuvo antenos bus mažiausiai 6 cm, tai yra 
didesnis nei saugus atstumas esant radijo dažnio 
(RF) spinduliuotei – 4 cm.

Bang & Olufsen negali garantuoti programų teikėjų 
internetinio radijo stočių transliacijų kokybės.

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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Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo 
elementai, pažymėti simboliu, negali būti išmetami 
kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa elektros ir 
elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai 
turi būti surinkti ir išmesti atskirai.
Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir 
maitinimo elementus specialiosioms surinkimo 
tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių 
sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo 
gamtos išteklių naudojimo. Surenkant elektros, 
elektroninę įrangą, maitinimo elementus bei atliekas, 
gamta saugoma nuo užteršimo pavojingomis 
medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir 
elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje.

Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje 
tinkamai išmesti daiktą.

Jeigu gaminys yra per mažas, kad jį būtų galima 
pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas 
Vartotojo vadove, Garantijos pažymėjime ar ant 
pakuotės.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
(EEĮA) – aplinkosauga 

Visi Bang & Olufsen gaminiai atitinka visame 
pasaulyje taikomus aplinkosaugos teisės aktus.
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