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Niniejsza instrukcja Pierwsze kroki zawiera informacje o sposobie użytkowania 

zakupionego przez Państwa produktu Bang & Olufsen. Od sprzedawcy 

produktów należy oczekiwać dostarczenia, zainstalowania oraz 

skonfigurowania zakupionego produktu. 

Aby można było korzystać z urządzenia BeoSound 5 Encore jako panelu 

nawigacyjnego dla cyfrowej kolekcji muzyki i ponad 10 000 stacji radiowych 

na całym świecie, system muzyczny musi być podłączony do Internetu 

oraz wybranego źródła cyfrowej biblioteki muzycznej. 

Informacje dotyczące udostępniania muzyki cyfrowej można znaleźć 

w instrukcji obsługi online urządzenia dostępnej na stronie www.bang-
olufsen.com/guides. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dodatkowe 

cechy i funkcje, takie jak ustawienia języka i kodu PIN, a także obsługę 

urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania Bang & Olufsen. 

Na stronie internetowej www.bang-olufsen.com można znaleźć dalsze 

informacje oraz najczęściej zadawane pytania odnośnie Twojego produktu. 

Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen to pierwsze źródło pomocy 

w przypadku jakichkolwiek problemów. 

Aby odszukać lokalnego przedstawiciela naszej firmy, należy odwiedzić 
stronę …  
 www.bang-olufsen.com  

Szanowny Kliencie 

 Version 1.1 1102 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez 
powiadomienia danych technicznych urządzenia, 
sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. 



OSTRZEŻENIE:  Aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym, nie wolno wystawiać 
urządzenia na działanie deszczu lub 
wilgoci. Nie należy narażać urządzenia 
na działanie cieknącej lub kapiącej wody 
oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów 
wypełnionych płynami, np. wazonów. 

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od 
źródła zasilania prądem zmiennym, 
należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazda elektrycznego. Rozłączone 
urządzenie powinno znajdować się 
w stanie gotowości do użycia. 

Symbol błyskawicy w równobocznym 
trójkącie ma ostrzec użytkownika 
przed nieizolowanym „niebezpiecznym 
napięciem” wewnątrz urządzenia, 
które może być na tyle wysokie,  
aby stanowić zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym. 

Symbol wykrzyknika w równobocznym 
trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika 
na ważne instrukcje dotyczące 
działania i konserwacji (naprawy) 
zawarte w literaturze dostarczonej 
wraz z produktem. 

Ważne! 
– Należy unikać ustawiania produktu w miejscu 

bezpośredniego działania promieni słonecznych 
ani skupionego światła sztucznego, jak reflektor 
punktowy.

– Należy pamiętać, aby produkt został 
skonfigurowany, ustawiony oraz podłączony 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

– Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni 
lub stelażu, gdzie będzie stać przez cały czas. 
Należy korzystać wyłącznie ze stelaży i uchwytów 
ściennych zatwierdzonych przez firmę Bang & 
Olufsen!

– Nie stawiać żadnych przedmiotów na obudowie 
produktu.

– Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł 
otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki.

– Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, 
deszczu lub ciepła.

– Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku w suchych pomieszczeniach mieszkalnych. 
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 
wynosi od 10 do 40°C.

– Jeżeli produkt wystawiono na działanie temperatur 
niższych niż 5°C, przed podłączeniem do 
zasilania i włączeniem należy poczekać, aż 
produkt wróci do temperatury pokojowej.

– Należy zapewnić wystarczający odstęp od ścian 
obudowy, który umożliwi odpowiednią 
wentylację urządzenia.

– Nie podłączać żadnego urządzenia w systemie 
do sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.

– Nie próbować otwierać obudowy produktu. 
Czynności tego rodzaju powinni wykonywać 
wykwalifikowani pracownicy serwisu.

– Produkt można wyłączyć całkowicie jedynie 
przez odłączenie go od gniazdka sieciowego.
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Jak korzystać z systemu muzycznego 

Zestaw muzyczny jest przeznaczony do obsługi 

bezpośredniej. Do obsługi można korzystać ze 

wskaźnika, pokrętła i przycisków. 

Pokrętło: Przewijanie list zawartości lub 
przeglądanie menu. 

Tryb oczekiwania. 

Wskaźnik: Przesuwanie „wiązki lasera” 
pomiędzy widokami i pozycjami menu wzdłuż 

„łuku” po lewej stronie. 

Uruchomienie wyświetlacza. Potwierdzenie 
wyboru. Odtwarzanie lub wstrzymanie 
odtwarzania utworu lub wyświetlenie podmenu. 

Przekręć, by dostosować głośność. 

Zamknięcie podmenu lub też przejście do 
następnego utworu lub stacji w trybie 
odtwarzacza. Pozostawienie menu SETTINGS 
bez zapisywania. 

Wyświetlenie podmenu lub wybór pozycji. 
Przejście do poprzedniego utworu lub stacji 
w trybie odtwarzacza. 

Symbole

Pilot zdalnego sterowania

Ważne! 
Symbole przedstawione powyżej służą w niniejszej instrukcji Pierwsze kroki do wyjaśnienia sposobu 
obsługi systemu muzycznego. 
Urządzenie można również obsługiwać za pomocą pilota. Zostało to szczegółowo wyjaśnione w instrukcji 
obsługi znajdującej się na stronie: www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Wyświetlacz 

Tryb przeglądarki
W trybie przeglądarki można przeglądać zawartość systemu muzycznego przez 
przerywania odtwarzania. Można dodawać muzykę i tworzyć własne kolejki 
odtwarzania lub też określić utwór bazowy, aby automatycznie generować 
kolejkę odtwarzania funkcji MOTS. 

Tryb odtwarzacza 
W trybie odtwarzacza można sprawdzić aktualnie odtwarzane utwory. Za pomocą 
przycisków można wstrzymać odtwarzanie lub też przechodzić do następnego/
poprzedniego utworu lub stacji radiowej, natomiast pokrętło głośności pozwala 
na regulację poziomu głośności. 

Do wykonywania tych czynności można także użyć pilota Bang & Olufsen. 

Wyświetlacz może pracować w dwóch różnych trybach: Tryb przeglądarki i tryb 

odtwarzacza. W trybie przeglądarki i trybie odtwarzacza można wykonywać 

różne czynności. 

Czas uruchamiania Czas uruchamiania systemu muzycznego zależy od ustawienia POWER SAVING. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. 

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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„Łuk” – wybieranie pozycji 
wzdłuż łuku za pomocą 
wskaźnika 

Aby przejść do trybu przeglądarki, należy nacisnąć przycisk GO. 

„Wyróżnienie pokrętła” – przedstawia bieżący wybór i wyróżnioną operację. 
Pionowa linia przed pozycją oznacza początek nowej pozycji, na przykład 
nowego albumu. 

Wyświetlacz przechodzi automatycznie w tryb odtwarzacza po 
3 minutach od ostatniej operacji. Aby szybciej uruchomić tryb 
odtwarzacza, wystarczy wskazać górną lub dolną część 
wyświetlacza. 

„Lista pokrętła” – wyświetla listy zawartości. 

Ikona MOTS – informuje, że odtwarzana muzyka jest generowana przez 
funkcję MOTS. 



W trybie odtwarzacza można wstrzymać lub wznowić 
odtwarzanie bieżącego utworu. 

Konkretny utwór można wybrać według wykonawcy, 
albumu lub okładki. 

System muzyczny włącza się od początku ostatnio 
odtwarzanego utworu. 

Przeglądanie utworów muzycznych bez przerywania 
odtwarzania bieżącej ścieżki. 

Odtwarzanie konkretnego utworu 

Następny lub poprzedni 

Przerwanie i wznowienie 

Przeglądanie muzyki 

Włączanie trybu N.MUSIC 

Wyłączenie 

Odtwarzanie muzyki  

Aby uruchomić wyświetlacz z trybu oczekiwania, wystarczy 

nacisnąć przycisk GO. Następnie można przeglądać kolekcję 

muzyczną, aby odnaleźć muzykę, która ma być odtwarzana. 

W trybie odtwarzacza można przechodzić do następnego 
lub poprzedniego utworu.  

Ważne informacje 
Muzyka Aby można było słuchać muzyki w trybie N.MUSIC, system muzyczny musi być podłączony do źródła 

muzyki cyfrowej, na przykład do dysku twardego, serwera DLNA (NAS), komputera, pamięci USB lub 
urządzenia przenośnego. 
Informacje dotyczące podłączenia preferowanych źródeł można znaleźć na stronie 16 niniejszej instrukcji 
Pierwsze kroki oraz w instrukcji obsługi. 

Obsługa BeoSound 5 Encore 

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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Okładka 
wyróż
nionego 
albumu

Okładka 
odtwar
zanego 
albumu

Widok  
muzyki według
Covers 
Artists 
Albums 
Titles Lista pokrętła 

Przedstawia 
zawartość 
w wybranym 
widoku

Wyróżnienie 
pokrętła – 
przedstawia 
wyróżnioną 
operację 
użytkownika



Poprzedni lub następny utwór 

Jedno naciśnięcie wstrzymuje 
odtwarzanie, następne 
naciśnięcie wznawia 
odtwarzanie 

Zaznacz 
widok 

Zaznacz 
pozycję MODE 

Potwierdź 

Naciśnij 

Zaznacz 
widok 

Otwórz Przeglądaj 

Wybór pozycji 
N.MUSIC*1

Przeglądaj 

Pilot zdalnego sterowania

Widoki

1* N.MUSIC

Obsługa pilota zdalnego sterowania została szczegółowo wyjaśniona w instrukcji obsługi znajdującej się 
na stronie: www.bang-olufsen.com/guides. 
Dostępne widoki w trybie N.MUSIC to COVERS, ARTISTS, ALBUMS i TITLES. Albumy bez okładek są 
wyświetlane z okładką domyślną. 
Wybierz „nazwę” źródła muzycznego, które ma być używane (A.MEM, CD lub N.MUSIC). 

Otwórz Przeglądaj Przeglądaj Potwierdź 

GO

GO

GO
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Funkcja MOTS, odtwarzanie kolejek i ulubionych utworów 

Można samodzielnie określić kolejność odtwarzania muzyki lub 

pozwolić, aby system muzyczny wygenerował kolejkę odtwarzania 

MOTS. Ostatni utwór dodany do kolejki odtwarzania zawsze 

służy jako utwór bazowy funkcji MOTS. 

Utwór służy jako baza do automatycznego tworzenia 
ciągłej sekwencji podobnych utworów.*1 

System muzyczny włącza się od początku ostatnio 
odtwarzanego utworu. 

Odtworzenie kolejki odtwarzania.*2 

Funkcja MOTS 

Odtwarzanie kolejki 

Włączanie trybu N.MUSIC 

Dodaj utwór, album lub wykonawcę do kolejki 
odtwarzania. 

Odtwórz kolejkę 

1* MOTS Idea technologii MOTS jest taka, że użytkownik "zasadza zarodek" wybierając jakiś utwór, a ten zarodek 
później rozrasta się w listę podobnych utworów muzycznych. Gdy zaczniemy odtwarzać jeden z tych 
utworów, system będzie kontynuował odtwarzanie podobnej muzyki.
Do generowania kolejki odtwarzania MOTS, system muzyczny zawsze używa ostatniego dodanego 
utworu w kolejce odtwarzania.

Przeglądanie w czterech kolorowych listach 
i 99 numerowanych pozycjach ulubionych utworów.*3 

Odtwarzanie ulubionych 

Usuń utwór, album lub wykonawcę z kolejki odtwarzania. 

Usuń z kolejki 

Obsługa BeoSound 5 Encore 

Informacja 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Tytuł utworu Kolorowe listy 

Stan trybu 
MOTS dla 
wybranego 
źródła 

Numerowane 
pozycje 
ulubionych 
utworów 



Naciśnij i 
przytrzymaj 

Zaznacz 
pozycję 
QUEUE 

Potwierdź Wybierz utwór 

Zaznacz 
pozycję 
MODE 

Potwierdź Wybierz 
N.MUSIC

Naciśnij i 
przytrzymaj 

Wybierz utwór, 
album lub 
wykonawcę 

2* Odtwarzanie kolejki 
3* Ulubione 

Kolejka odtwarzania przedstawia listę pozycji muzycznych (utwory, albumy itp.) wybranych do odtwarzania. 
Ulubioną muzykę można umieścić w kolorowych listach i w numerowanych pozycjach ulubionych utworów, które następnie 
można szybko wybrać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi 
znajdującej się na stronie www.bang-olufsen.com/guides. 

lub

Zaznacz pozycję 
FAVOURITES 

Potwierdź Wybierz 
kolorową listę 

Wybierz 
numerowaną 
pozycję 
ulubionych 
utworów 

Potwierdź 

Wybierz 
utwór 

Wybierz 
pozycję „ADD 
TO QUEUE” 

Potwierdź 

Zaznacz 
pozycję 
QUEUE 

Naciśnij i 
przytrzymaj
aby wyświetlić 
opcje

Wybierz 
pozycję do 
usunięcia 

Potwierdź Wybierz 
pozycję 
REMOVE 

Uruchom 
tryb 
odtwarzacza 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Informacja 
Podłączenie do Internetu Aby można było słuchać radia internetowego, system muzyczny musi być podłączony do Internetu. 

Tryb radia internetowego zapewnia łatwy dostęp do stacji 

radiowych z całego świata. 

Słuchanie radia internetowego 

System muzyczny włącza się automatycznie na ostatnio 
odtwarzanej stacji. 

Wyszukiwanie stacji w widoku 
Wybór stacji wg GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES 
i NAMES. 

Przeglądanie w czterech kolorowych listach 
i 99 numerowanych pozycjach ulubionych utworów. 

Odtwarzanie ulubionych 

Następny lub poprzedni 

W trybie odtwarzacza, odtworzenie następnej lub 
poprzedniej stacji radiowej. 

Uruchomienie trybu RADIO 

Dodanie stacji jako ulubionej 
Dodanie stacji radiowej do numerowanej pozycji 
ulubionych utworów. 

Obsługa BeoSound 5 Encore 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Odtwarzanie 
stacji radiowej 

Widok 
stacji 
według 
Genres
Languages 
Countries 
Names 

Lista pokrętła 
Przedstawia zawartość 
w wybranym widoku 

Wyróżnienie 
pokrętła 
Wyświetlenie 
wyróżnionej 
operacji 
użytkownika 



Ulubione W przypadku posiadania pilota Bang & Olufsen można za jego pomocą 
natychmiast rozpocząć odtwarzanie numerowanej stacji. W tym celu 
wystarczy nacisnąć cyfrę odpowiadającą numerowi stacji. Aby odtworzyć 
wybraną stację z kolorowej listy, naciśnij najpierw przycisk danego koloru, 
a następnie numer utworu. 

Zaznacz widok Przeglądaj

Wybierz pozycję 
RADIO 

Zaznacz pozycję 
FAVOURITES 

Wybierz listę lub 
numerowaną 
pozycję ulubionych 
utworów  

Odtwarzanie 

Ruch w górę lub 
w dół w trybie 
odtwarzacza 

Zaznacz pozycję 
MODE 

Potwierdź 

Poprzednia lub 
następna stacja 
w trybie odtwarzacza 

Otwórz Przeglądaj

UWAGA! Stacje radiowe są regularnie 
aktualizowane automatycznie, aby system 
obejmował tylko aktualnie dostępne stacje. 

Wybór

Naciśnij  
i przytrzymaj 

Wybierz 
stację 
radiową 

Wybierz 
pozycję „ADD 
TO” w celu 
dodania do 
dostępnego 
numeru 

Potwierdź 

GO

GO

GO

GO GO
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Konfiguracja systemu muzycznego 

Lekkie ścianki działowe  Jeżeli chcesz zamontować system muzyczny na ścianie z płyty kartonowo-gipsowej (nazywanej również 
suchym tynkiem lub płytą KG), uchwyt musi być przykręcony do profilu pionowego. Użyj jednego 
wkrętu do drewna (5 mm – 0.2"), który przejdzie przez gips i który należy wkręcić na głębokość co 
najmniej 25 mm (1'') w profil pionowy. Dla uzyskania stabilności, użyj dwóch dodatkowych wkrętów 
przeznaczonych do płyt kartonowo - gipsowych. Procedury montażu dotyczą właśnie ścian pokrytych 
suchym tynkiem. 

Informacja 

System muzyczny należy umieścić na ścianie lub na jednym z akcesoriów 

dodatkowych. W poniższych instrukcjach opisano sposób zawieszania systemu 

muzycznego na ścianie – za pomocą standardowego uchwytu ściennego. 

Montaż uchwytu ściennego 

Mocowanie wieszaka ściennego 
Użyj wkrętów i kotew odpowiedniego rozmiaru 
i typu, biorąc pod uwagę konstrukcję i stan, 
w jakim znajduje się ściana. Użyj trzech wkrętów/
łączników o maksymalnym możliwym obciążeniu 
3,5 kg (8 funtów). 
Przed umocowaniem systemu muzycznego na 
uchwycie ściennym podłącz przewody do 
odpowiednich gniazd w cylindrze znajdującym  
się w tylnej części systemu muzycznego (B). 
Informacje dotyczące gniazd można znaleźć na 
stronie 16. 

Znajdź odpowiednie miejsce dla systemu 
muzycznego. 
Użyj dołączonego uchwytu ściennego i przekładki 
jako szablonu do zaznaczenia miejsca nawiercenia 
otworów. 
Aby upewnić się, że uchwyt ścienny zachowuje 
poziom, umieść poziomicę na dwóch specjalnych 
wspornikach (A). 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Demontaż systemu muzycznego 
Stań przed systemem muzycznym:
Obróć cylinder maksymalnie w lewo. Wsuń ołówek 
lub podobny przedmiot w niewielki otwór 
znajdujący się na zewnętrznej stronie cylindra  
i delikatnie odblokuj mechanizm blokujący, jak to 
zostało przedstawione na rysunku (1). Następnie 
obróć cylinder maksymalnie w lewo (2). 
Odłącz przewody z panelu gniazd. 

UWAGA! Urządzenie jest ciężkie i należy je 
przenosić z zachowaniem ostrożności. 

Mocowanie systemu muzycznego 
Obróć cylinder maksymalnie w prawo. Wsuń 
ołówek lub podobny przedmiot w niewielki 
otwór znajdujący się na zewnętrznej stronie 
cylindra i delikatnie odblokuj mechanizm 
blokujący, jak to zostało przedstawione na 
rysunku (1). 
Następnie obróć cylinder maksymalnie w prawo. 
Jedno z „wycięć” na cylindrze musi być w pozycji 
górnej, jak to zostało przedstawione na rysunku (2). 
Umocuj system muzyczny na uchwycie ściennym 
(3), a następnie obróć cylinder w prawo, aby go 
dokręcić i unieruchomić system na ścianie (4). 

Wyświetlacz 

Obudowa i elementy 
sterujące 

Do wytarcia kurzu z obudowy systemu muzycznego należy użyć 
miękkiej, suchej szmatki. Nie używać środków czyszczących w płynie 
lub aerozolu. 
Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką. 
Silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką, wilgotną ściereczką 
i wodą z domieszką łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do 
mycia naczyń. 

Czyszczenie 
UWAGA! Regularne zabiegi konserwacyjne,  
takie jak czyszczenie, należą do obowiązków 
użytkownika. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Połączenia

2* Zasilanie 

Szczegółowe informacje dotyczące połączeń można znaleźć w instrukcji 
obsługi znajdującej się na stronie www.bang-olufsen.com/guides. 
Informacje dotyczące podłączania systemu muzycznego do sieci za pomocą 
dostarczonego zasilacza można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza. 

1*
 W celu dostępu do radia internetowego, 

serwera DLNA (NAS), innego serwera, zestawu 
BeoSound 5/BeoMaster 5 itp. 
UWAGA! Należy łączyć się wyłącznie z siecią 
lokalną (LAN) nie wychodzącą poza obręb domu 
lub budynku. 

POŁĄCZENIE ETHERNET*
1

POWER LINK 
Gniazdo Power Link do podłączenia 
kolumn głośnikowych 

Podłączanie kolumn głośnikowych – łącze 
Power Link 
Aktywne kolumny głośnikowe należy 
podłączyć do gniazda o nazwie Power Link, 
a następnie skierować sygnał od głośnika 
do głośnika. Informacje na temat kolumn 
BeoLab znajdują się w odpowiedniej 
instrukcji obsługi. 

USB
Połączenie USB – do trwałej biblioteki 
muzycznej na zewnętrznym dysku 
twardym. 

POWER
Służy do podłączenia systemu muzycznego 
do sieci za pomocą dostarczonego zasilacza.*2 

LINE IN 
Złącze wejścia liniowego – do podłączenia 
odtwarzacza MP3 takiego jak iPod. 

Złącze słuchawek
Po podłączeniu słuchawek kolumny 
podłączone do systemu muzycznego 
zostaną wyciszone. 

UWAGA! Długotrwałe słuchanie 
dźwięków o wysokim poziomie 
głośności może być przyczyną 
uszkodzenia słuchu! 

USB
Połączenie USB – do tymczasowej biblioteki 
muzycznej w postaci pamięci USB. 

Połączenia 

Ważne informacje 

Trwałe gniazda znajdują się na tylnej ściance 
systemu muzycznego, natomiast gniazda do 
użytkowania tymczasowego są łatwo dostępne 
poniżej wyświetlacza. 

Połączenia

Aby można było korzystać z urządzenia BeoSound 5 Encore jako panelu nawigacyjnego 

dla kolekcji muzycznej, musi być podłączone jedno lub kilka źródeł muzyki cyfrowej. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Co zrobić, jeśli … 

Ważne informacje 
Instrukcja obsługi Aby dowiedzieć się więcej o posiadanym systemie muzycznym, zapoznaj się z instrukcją obsługi znajdującą 

się na stronie www.bang-olufsen.com/guides lub z sekcją Najczęściej zadawane pytania na naszej stronie 
internetowej. 

Aby … Należy … 

Wprowadzić kod PIN podczas uruchamiania … Za pomocą pokrętła wprowadź cyfry kodu PIN. Naciśnij przycisk strzałki w lewo  lub przycisk GO, aby 
dodać cyfrę. Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby usunąć poprzednio wprowadzone cyfry. Aby 
zapisać wprowadzony kod PIN, obróć pokrętło i wybierz pozycję STORE, a następnie naciśnij przycisk 
GO. Dodatkowe informacje dotyczące kodu PIN można znaleźć w instrukcji obsługi. 

Przełączać pomiędzy źródłami … Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję MODE. Następnie obróć  pokrętło, aby wybrać pomiędzy 
dostępnymi źródłami i naciśnij przycisk GO, aby potwierdzić. 

Dowiedzieć się, dlaczego źródło nie jest 
dostępne … 

Jeśli żądane źródło nie pojawia się w menu MODE, prawdopodobnie nie jest podłączone. Wykonaj 
odpowiednie połączenia i spróbuj ponownie. 

Dodać utwór do kolejki odtwarzania … Za pomocą wskaźnika wybierz widok, np. Albums. Następnie obróć pokrętło, aby przeglądać wybrany 
widok (w razie potrzeby rozwiń widok za pomocą strzałki w lewo ) i ponownie obróć pokrętło, aby 
znaleźć utwór, który ma zostać dodany do kolejki odtwarzania. Po wybraniu utworu naciśnij i przytrzymaj 
przycisk GO, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję ADD TO QUEUE, a następnie naciśnij przycisk GO. 

Wyświetlić kolejkę odtwarzania … Przesuń wskaźnik, aby wybrać pozycję QUEUE, co spowoduje wyświetlenie kolejki odtwarzania na 
liście pokrętła po prawej stronie. 

Wyczyścić kolejkę odtwarzania … Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję QUEUE, a następnie obróć pokrętło, aby wybrać dowolny utwór. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję CLEAR QUEUE, a następnie 
naciśnij przycisk GO. 

Usunąć utwór z kolejki odtwarzania … Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję QUEUE, a następnie obróć pokrętło, aby znaleźć utwór, który 
ma zostać usunięty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję REMOVE, 
a następnie naciśnij przycisk GO. 

Użyć utworu jako utworu bazowego dla 
funkcji MOTS … 

Ostatni utwór w kolejce odtwarzania zawsze służy jako utwór bazowy funkcji MOTS, także podczas 

odtwarzania kolorowej listy lub numerowanej pozycji ulubionych. Patrz strona 10. 

Stworzyć kolorową listę … Obróć pokrętło, aby znaleźć pozycję (utwór, album, wykonawcę lub stację radiową), która ma zostać 
dodana do kolorowej listy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO, obróć pokrętło, aby wybrać kolor, 
a następnie naciśnij przycisk GO, aby potwierdzić. 
Należy pamiętać, że do kolorowej listy nie można dodawać muzyki z dwóch różnych źródeł 
muzycznych, każde źródło muzyczne ma swoje własne listy ulubionych. 

Odtwarzać kolorową listę … Uruchom tryb N.MUSIC. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję FAVOURITES, a następnie naciśnij 
przycisk GO. Obróć pokrętło, aby wybrać żądaną kolorową listę, a następnie naciśnij przycisk GO. 

Zmienić język wyświetlacza … Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję MODE, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję SETTINGS, a następnie 
za pomocą wskaźnika zaznacz pozycję SYSTEM SETTINGS. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję 
LANGUAGE, naciśnij przycisk GO, obróć pokrętło, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk GO. 
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Opisywany tutaj produkt 
spełnia wymagania 
dyrektywy 1999/5/EC 
(dyrektywa R&TTE).

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

Firma Bang & Olufsen deklaruje niniejszym,  
że ten zestaw audio wraz z siecią WLAN pozostaje  
w zgodności z podstawowymi wymaganiami oraz 
innymi, stosownymi, postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/EC.
Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem 
www.bang-olufsen.com/guides.

Odległość od ręki osoby obsługującej do anteny 
nadajnika podczas normalnego użytkowania tego 
produktu będzie wynosiła przynajmniej 6 cm,  
a zatem jest większa niż odległość bezpieczna przy 
wystawieniu na częstotliwość radioelektryczną 
(RF), wynosząca 4 cm.

Firma Bang & Olufsen nie ręczy za jakość 
internetowych stacji radiowych dostarczanych 
przez nadawców programów.

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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Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie 
oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane 
wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw 
domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
jego części i baterie muszą być zbierane i wyrzucane 
oddzielnie.
Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii poprzez wyznaczone jednostki zbiórki 
odpadów pomoże uniknąć potencjalnie negatywnych 
skutków dla środowiska oraz zdrowia ludzi  
oraz przyczyni się do bardziej racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych. Składowanie 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii 
oraz odpadów zapobiega możliwemu skażeniu 

środowiska niebezpiecznymi substancjami, które 
mogą znajdować się w produktach i sprzęcie 
elektrycznym  i elektronicznym.
Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze 
sposobem pozbywania się zużytych urządzeń 
należy kierować do przedstawiciela firmy  
Bang & Olufsen. 

Jeśli produkt jest zbyt mały i nie można go 
oznaczyć tym symbolem, jest on zamieszczony  
w instrukcji obsługi, na karcie gwarancyjnej,  
lub na opakowaniu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska 

Wszystkie produkty firmy Bang & Olufsen 
spełniają odpowiednie przepisy prawne dotyczące 
ochrony środowiska, stosowane na całym świecie.
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