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Táto príručka Začíname obsahuje informácie o každodennom používaní 

vášho výrobku Bang & Olufsen. Predpokladáme, že predajca vám výrobok 

doručí, nainštaluje a nastaví. 

Za účelom využívania vášho BeoSound 5 Encore ako navigačného panela 

pre vašu digitálnu hudobnú zbierku a viac než 10 000 celosvetových 

rozhlasových staníc musí byť hudobný systém pripojený k internetu 

a k digitálnemu zdroju hudobnej knižnice podľa vášho výberu. 

Informácie o spôsobe sprístupnenia vašej digitálnej hudby môžete nájsť 
v online príručke produktu na www.bang-olufsen.com/guides. Táto príručka 

popisuje dodatočné vlastnosti a funkcie, akými sú napríklad nastavenia 

jazyka a kódu PIN a spôsob obsluhy vášho produktu pomocou 

diaľkového ovládania Bang & Olufsen. 

Na stránkach www.bang-olufsen.com sa tiež nachádzajú ďalšie 

informácie a často kladené otázky (FAQ) súvisiace s vaším výrobkom. 

Predajca Bang & Olufsen je vaša prvá zastávka pri každej požiadavke. 

Ak chcete nájsť svojho najbližšieho predajcu, navštívte našu stránku … 
 www.bang-olufsen.com 

Vážený zákazník 

 Version 1.1 1102 

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmenu 
technických údajov, funkcií a spôsobu ich použitia 
bez predchádzajúceho oznámenia. 



VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte dažďu 
ani vlhkosti. Predídete tým riziku požiaru 
a zasiahnutia elektrickým prúdom. 
Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani 
špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že 
na zariadení nie sú umiestnené žiadne 
predmety, naplnené tekutinami, ako 
napr. vázy. 

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť 
od napájacej siete, odpojte sieťovú 
zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené 
zariadenie zostane pripravené na 
prevádzku. 

Blesk so šípkou v rovnostrannom 
trojuholníku upozorňuje na prítomnosť 
neizolovaných elektrických častí pod 
krytom televízora, ktorých napätie môže 
byť dostatočne silné a predstavovať 
riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku 
upozorňuje na prítomnosť dôležitých 
pokynov na ovládanie a starostlivosť  
o televízor (servisovanie) v literatúre 
dodanej s výrobkom. 

Dôležitá poznámka! 
– Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom 

slnečnom svetle, alebo na priamom umelom 
svetle, ako je napr. reflektor.

– Uistite sa, že je výrobok nainštalovaný, 
umiestnený a pripojený v súlade s inštrukciami.

– Výrobok umiestnite na pevný povrch alebo 
stojan, kde ho chcete mať umiestnený nastálo. 
Používajte iba stojany a nástenné držiaky 
schválené firmou Bang & Olufsen!

– Na vrch výrobku neklaďte žiadne predmety.
– Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného 

plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.
– Nevystavujte výrobok pôsobeniu vysokej 

vlhkosti, dažďa alebo vysokým teplotám.
– Výrobok je určený výhradne pre interiérové 

používanie v suchom, domácom prostredí. 
Používajte pri teplote v rozsahu 10 – 40 °C.

– Ak bol výrobok vystavený teplotám pod 5 °C 
(40 °F), nechajte ho v miestnosti s izbovou 
teplotou a pred zapojením do elektrickej siete  
a zapnutím počkajte, kým výrobok znova 
nenadobudne izbovú teplotu.

– V okolí výrobku nechajte dostatok priestoru pre 
primerané vetranie.

– Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do 
elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.

– Výrobok neskúšajte otvoriť. Tieto úkony 
prenechajte kvalifikovaným pracovníkom servisu.

– Výrobok môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ho 
odpojíte od napájacej siete.
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Používanie hudobného systému 

Hudobný systém je navrhnutý pre priamu obsluhu 

na zariadení. Na obsluhu používate ukazovateľ, 

koliesko a tlačidlá. 

Koliesko: Rolovanie zoznamov s obsahom 
alebo prechádzanie ponúk. 

Pohotovostný režim. 

Ukazovateľ: Presúvajte „laserový lúč“ medzi 
zobrazeniami a ponukami pozdĺž „Oblúka“ 
doľava. 

Aktivujte displej. Potvrďte výber. Prehrávanie 
alebo pozastavenie skladby, alebo vyvolanie 
podponúk. 

Otáčaním upravte hlasitosť. 

Zatvorte podponuku alebo prejdite na 
nasledujúcu skladbu alebo stanicu v režime 
prehrávania. Opustite ponuky SETTINGS bez 
ukladania. 

Otvorte podponuku alebo vyberte položku. 
Prejdite na nasledujúcu skladbu alebo stanicu 
v režime prehrávania. 

Symboly
Diaľkový ovládač

Dôležitá poznámka 
Vyššie zobrazené symboly sú v tejto príručke Začíname použité na vysvetlenie spôsobu hudobného systému. 
Tento produkt je možné obsluhovať aj pomocou diaľkového ovládania. Toto a viac je vysvetlené v príručke 
na www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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Displej 

Režim prehliadania
V režime prehliadania si môžete prezerať obsah na vašom hudobnom systéme 
bez prerušenia prehrávania. Hudbu môžete pridávať za účelom vytvorenia svojho 
vlastného poradia alebo „zasiatím semienka“ automaticky vytvoriť poradie 
prehrávania MOTS. 

Režim prehrávania 
V režime prehrávania môžete vidieť, čo sa práve prehráva. Pomocou tlačidiel 
prehrávanie pozastavíte alebo preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu 
alebo rozhlasovú stanicu a otáčaním kolieska hlasitosti upravujete hlasitosť. 

Diaľkové ovládanie Bang & Olufsen je možné používať aj na vykonávanie týchto 
činností. 

Displej má dva odlišné režimy: Režim prehliadania a režim prehrávania. V režime 

prehrávania a v režime prehliadania môžete vykonávať rôzne veci. 

Čas nabiehania Čas nabiehania vášho hudobného systému závisí od nastavenia POWER SAVING. Viac informácií nájdete 
v príručke. 

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

7

„Oblúk“ – výber položky 
pozdĺž Oblúka pomocou 
ukazovateľa 

Do režimu prehliadania prejdete stlačením tlačidla GO. 

„Zameranie kolieska“ – ukazuje aktuálny výber a zameranie ovládania. 
Vertikálna čiara pred položkou znázorňuje, že sa spúšťa niečo nové, 
napríklad nový album. 

Displej sa do režimu prehrávania prepne automaticky po 3 
minútach od poslednej činnosti. Režim prehrávania aktivujete 
rýchlejšie jednoduchým presunutím ukazovateľa do hornej 
alebo dolnej časti displeja. 

„Zoznam kolieska“ – zobrazí obsahy. 

Ikona MOTS – znázorňuje, že je prehrávaná hudba vygenerovaná 
prostredníctvom MOTS. 



V režime prehrávania je možné pozastaviť alebo obnoviť 
prehrávanie aktuálnej skladby. 

Vyberie určitú skladbu podľa názvu interpreta, albumu 
alebo obálky. 

Hudobný systém sa spustí od začiatku posledne hranej 
skladby. 

Prehľadá hudbu bez prerušenia aktuálne hranej skladby. 

Prehrávanie určitej skladby 

Nasledujúca alebo predchádzajúca 

Pozastaviť alebo obnoviť 

Prehľadávať hudbu 

Spustenie N. MUSIC 

Vypnite 

Počúvanie hudby 

V pohotovostnom režime aktivujete displej jednoduchým stlačením 

tlačidla GO. V tomto okamihu môžete prechádzať svojou 

hudobnou zbierkou a vyhľadať hudbu, ktorú si želáte počúvať. 

V režime prehrávania môžete preskočiť na nasledujúcu 
alebo predchádzajúcu skladbu.  

Dôležité informácie 
Hudba Za účelom počúvania N.MUSIC musí byť váš hudobný systém prepojený so zdrojom digitálnej hudby, 

napríklad s pevným diskom, DLNA serverom (NAS), počítačom, USB kľúčom alebo zariadením Handheld. 
Informácie o spôsobe prepojenia s preferovanými zdrojmi sú uvedené na strane 16 v tejto príručke 
Začíname a v Príručke. 

Obsluha 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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Obal 
zamera
ného 
albumu

Obal 
prehrá
vaného 
albumu

Zobraziť  
hudbu podľa
Covers
Artists
Albums
Titles 

Zoznam kolieska 
Zobrazí obsah vo 
zvolenom 
zobrazení

Zameranie kolieska  
 – zobrazí zameranie 
používateľskej 
operácie



Predchádzajúca alebo nasledujúca skladba 

Jedným stlačením skladbu 
pozastavíte a opätovným 
stlačením prehrávanie obnovíte 

Zvýraznite 
zobrazenie 

Zvýraznite 
MODE 

Potvrďte 

Stlačte 

Zvýraznite 
zobrazenie 

Otvorte Prehľadávajte 

Vyberte 
N.MUSIC*1

Prehľadávajte 

Diaľkové ovládanie
Zobrazenia

1* N.MUSIC

Obsluha diaľkového ovládania je vysvetlená v príručke na www.bang-olufsen.com/guides. 
Dostupné zobrazenia v N.MUSIC sú COVERS, ARTISTS, ALBUMS a TITLES. Albumy bez obalu sú 
zobrazené s predvoleným obalom. 
Vyberte „názov“ hudobného zdroja, ktorý si želáte používať (A.MEM, CD alebo N.MUSIC). 

Otvorte Prehľadávajte Prehľadávajte Potvrďte 

GO

GO

GO

9



MOTS, prehrávanie poradí a obľúbených položiek 

Môžete rozhodnúť o poradí prehrávania vašej hudby, alebo 

nechať hudobný systém vygenerovať pre vás poradie 

prehrávania MOTS. Posledná skladba pridaná do poradia 

prehrávania vždy slúži ako „semienko“ MOTS. 

Podľa skladby sa automaticky vygeneruje nekonečné 
poradie podobných skladieb.*1 

Hudobný systém sa spustí od začiatku posledne hranej 
skladby. 

Prehrávajte cez poradie prehrávania.*2 

Vybrať MOTS 

PLAY QUEUE 

Spustenie N. MUSIC 

Pridajte skladbu, album alebo interpreta do poradia 
prehrávania. 

Vytvorte poradie prehrávania 

1* MOTS Myšlienkou MOTS je to, že výberom skladby zvolíte zdroj a tento zdroj sa potom bude rozvíjať a vytvorí 
zoznam podobnej hudby. Keď začnete prehrávať skladbu, bude sa pokračovať v prehrávaní podobnej hudby.
Na generovanie poradia prehrávania MOTS hudobný systém vždy použije poslednú skladbu pridanú do 
poradia prehrávania.

Prehľadávajte v štyroch farebných zoznamoch a 99 
očíslovaných obľúbených položkách.*3 

Prehrať obľúbené 

Odoberte skladbu, album alebo interpreta z poradia 
prehrávania. 

Odoberte z poradia 

Obsluha BeoSound 5 Encore 

Informácie 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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Názov skladby Farebné 
zoznamy 

Stav MOTS 
pre zvolený 
zdroj 

Očíslované 
obľúbené 
položky 



Stlačíte  
a podržíte 

Zvýraznite 
QUEUE 

Potvrďte Vyberte skladbu 

Zvýraznite 
MODE 

Potvrďte Vyberte  
N. MUSIC

Stlačíte a 
podržíte 

Vyberte skladbu, 
album alebo 
interpreta 

2* Poradie prehrávania 
3* Obľúbené položky 

Poradie prehrávania zobrazí zoznam hudobných položiek (skladby, albumy atď.), ktoré ste vybrali pre prehrávanie. 
Obľúbenú hudbu je možné umiestniť do farebných zoznamov a očíslovaných obľúbených položiek, aby ste ju mohli vybrať 
rýchlo pomocou diaľkového ovládania. Podrobnosti sú uvedené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides 

alebo

Zvýraznite 
FAVOURITES 

Potvrďte Vyberte farebný 
zoznam 

Vyberte 
očíslovanú 
obľúbenú 
položku 

Potvrďte 

Vyberte 
skladbu 

Zvoľte „ADD 
TO QUEUE“ 

Potvrďte 

Zvýraznite 
QUEUE 

Stlačíte a podržíte
pre odhalenie 
možností

Zvolením 
položky 
odoberiete 

Potvrďte Zvoľte 
REMOVE 

Aktivujte 
režim 
prehrávania 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Informácie 
Internetové pripojenie Aby ste mohli počúvať internetové rádio, váš hudobný systém musí byť pripojený k internetu. 

Internetové rádio zabezpečuje ľahký prístup k rozhlasovým 

staniciam po celom svete. 

Počúvanie internetového rádia 

Hudobný systém sa spustí automaticky na začiatku 
posledne hranej skladby. 

Nájsť stanicu podľa zobrazenia 
Vyberte stanicu podľa GENRES, LANGUAGES, 
COUNTRIES alebo NAMES. 

Prehľadávajte v štyroch farebných zoznamoch a 99 
očíslovaných obľúbených položkách. 

Prehrať obľúbené 

Nasledujúca alebo predchádzajúca 

V režime prehrávania prehráte nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu rozhlasovú stanicu. 

Spustite RADIO 

Pridajte stanicu ako obľúbenú položku 
Premeňte rozhlasovú stanicu na očíslovanú obľúbenú 
položku. 

Obsluha 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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Prehrávaná 
rozhlasová 
stanica 

Zobraziť  
stanice podľa 
Genres
Languages
Countries
Names 

Zoznam kolieska 
Zobrazí obsah vo 
zvolenom zobrazení 

Zameranie 
kolieska 
Zobrazí zameranie 
používateľskej 
operácie 



Obľúbené Ak vlastníte diaľkové ovládanie Bang & Olufsen, môžete ho použiť na 
okamžité prehranie očíslovanej stanice jednoduchým stlačením číslice 
prislúchajúcej očíslovanej stanici. Ak chcete prehrať určitú stanicu 
z farebného zoznamu, stlačte farebné tlačidlo a príslušné číslo. 

Zvýraznite 
zobrazenie 

Prehľadávajte

Zvoľte RADIO 

Zvýraznite 
FAVOURITES 

Vyberte zoznam 
alebo očíslovanú 
obľúbenú položku  

Prehrávajte 

Prejdite na začiatok 
alebo koniec režimu 
prehrávania 

Zvýraznite MODE Potvrďte 

Predchádzajúca alebo 
nasledujúca stanica 
v režime prehrávania 

Otvorte Prehľadávajte

POZNÁMKA! Rozhlasové stanice sa automaticky 
pravidelne aktualizujú tak, aby odzrkadľovali iba 
momentálne dostupné rozhlasové stanice. 

Zvoľte

Stlačíte a 
podržíte 

Vyberte 
rozhlasovú 
stanicu 

Zvoľte „ADD 
TO“ pre 
pridanie na 
dostupné číslo 

Potvrďte 

GO

GO

GO

GO GO
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Inštalácia hudobného systému 

Ľahké priečky  Ak chcete hudobný systém zavesiť na sádrokartónovú stenu (tiež suchú stenu), nástenná konzola musí 
byť upevnená do vertikálneho nosného prvku steny. Použite jednu veľkú skrutku (5 mm – 0,2"), ktorá 
prenikne sádrokartónom a zaskrutkuje sa aspoň 25 mm (1") do vertikálneho nosného prvku steny. 
Okrem toho pre dosiahnutie väčšej stability použite ďalšie dve skrutky do sádrokartónu. Montážna 
súprava bola testovaná na použitie na sadrokartónovej stene. 

Informácie 

Hudobný systém musí byť umiestnený na stene alebo na niektorom kuse voliteľného 

príslušenstva. Podľa nižšie uvedených pokynov umiestnite hudobný systém na 

stenu – použitím štandardného nástenného držiaka. 

Upevnenie nástenného držiaka 

Upevnenie nástenného držiaka 
Použite príslušnú veľkosť a typ skrutiek a nástenné 
konzoly. Berte pritom do úvahy konštrukciu a stav 
steny. Použite tri skrutky/hmoždinky, každú  
s minimálnou nosnosťou 3,5 kg. 
Pred upevnením hudobného systému na nástenný 
držiak zapojte káble do prúslušných zásuviek 
valčeka na zadnej strane hudobného systému (B). 
Podrobnosti o zásuvkách sú uvedené na strane 16. 

Nájdite správne miesto pre hudobný systém. 
Na označenie miest, kde budete vŕtať diery 
použite ako šablónu dodávaný nástenný stojan 
a medzerník. 
Aby ste sa uistili, že je nástenný držiak v rovine,  
na dve vyhradené podpery (A) položte vodováhu. 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Demontujte hudobný systém 
Postavte sa k hudobnému systému spredu:
Otáčajte valček doľava, pokiaľ to ide. Do malého 
otvoru na vonkajšej strane valček vložte ceruzku 
alebo niečo podobné a opatrne odblokujte 
uzamykací mechanizmus podľa obrázka (1). 
Potom otáčajte valček doľava, pokiaľ to ide (2). 
Odpojte káble zo zásuvkového panela. 

POZNÁMKA! Tento produkt je ťažký a musíte 
s ním manipulovať opatrne. 

Upevnenie hudobného systému 
Otáčajte valček doprava, pokiaľ to ide. Vložením 
ceruzky alebo niečoho podobného do malého 
otvoru na vonkajšej strane valčeka opatrne 
odblokujte uzamykací mechanizmus podľa 
obrázka (1). 
Potom otáčajte valček doprava, pokiaľ to ide. 
Jeden z „výrezov“ na valčeku musí byť v polohe 
12-tich hodín podľa obrázka (2). 
Teraz pripevnite hudobný systém na nástenný 
držiak (3) a otočením valčeka doprava ho 
pritiahnite, kým nebude hudobný systém na 
stene bezpečne pripevnený (4). 

Displej 

Skrinka a ovládače 

Na utieranie prachu z hudobného systému používajte mäkkú, suchú 
handričku. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. 
Prach na povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Na odstránenie škvŕn 
alebo špiny použite mäkkú, vlhkú handru a roztok vody a jemného 
saponátu, napríklad na umývanie riadu. 

Čistenie 
POZNÁMKA! Za pravidelnú údržbu, napríklad 
čistenie, zodpovedá používateľ. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Zapojenia

2* Zdroj napájania 

Podrobnosti o prepojeniach sú uvedené v príručke na  
www.bang-olufsen.com/guides 
Podrobnosti o zapojení hudobného systému do elektrickej siete pomocou 
dodávaného zdroja napájania sú uvedené v príručke samotného zdroja. 

1*
 Pre prístup na internetové rádio, DLNA server 

(NAS), server tretej strany, nastavenie BeoSound 5/
BeoMaster 5 atď. 
POZNÁMKA! Zapájajte len do lokálnej siete (LAN), 
ktorá neopúšťa váš dom alebo budovu. 

ETHERNET CONNECTION*
1

POWER LINK 
Zásuvka Power Link pre zapojenie 
reproduktorov 

Pripojenie reproduktorov – Power Link 
Vaše aktívne reproduktory pripojte k zásuvke 
označenej Power Link a signál veďte od 
reproduktora k reproduktoru. Pozrite sa do 
príručiek k reproduktorom BeoLab. 

USB
USB pripojenie – pre trvalé úložisko hudby 
na externom pevnom disku. 

VÝKON
Hudobný systém zapojte do elektrickej 
zásuvky pomocou dodávaného zdroja 
napájania.*2 

LINE IN 
Pripojenie Line-in – pre pripojenie MP3 
prehrávača, akým je napríklad iPod. 

Pripojenie slúchadiel
Keď sú pripojené slúchadlá, 
reproduktory, pripojené k hudobnému 
systému, sú umlčané. 

POZNÁMKA! Dlhotrvajúce počúvanie pri 
vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť 
poškodenie sluchu! 

USB
USB pripojenie – pre dočasné úložisko 
hudby na USB kľúč. 

Zapojenia 

Dôležité informácie 

Trvalé zásuvky sú umiestnené na zadnej strane 
hudobného systému, zatiaľ čo zásuvky na dočasné 
používanie sú jednoducho dostupné pod displejom. 

Zapojenia

Za účelom používania BeoSound 5 Encore ako navigačného panela pre vašu hudobnú 

zbierku musí byť pripojený jeden alebo niekoľko digitálnych hudobných zdrojov. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Čo robiť, ak… 

Dôležité informácie 
Príručka Podrobnosti o vašom hudobnom systéme sú uvedené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides 

alebo v časti Často kladené otázky (FAQ) na našej web stránke. 

Ak chcete… Potom… 

Pri spúšťaní zadať kód PIN… Pomocou kolieska zadajte číslice vo vašom kóde PIN. Pomocou šípky doľava  alebo tlačidla GO pridáte 
číslicu. Pomocou šípky doprava  predtým zadanú číslicu odstránite. Zadaný kód PIN uložíte otočením 
kolieska, zvolením STORE a následným stlačením GO. Podrobnosti o kóde PIN sú uvedené v príručke. 

Prepínať medzi zdrojmi… Pomocou ukazovateľa zvoľte MODE. Potom otáčaním kolieska vyberáte medzi dostupnými zdrojmi 
a stlačením GO svoj výber potvrdíte. 

Zistiť, prečo nie je zdroj dostupný… Ak sa zdroj, ktorý chcete vybrať, nezobrazí v ponuke MODE, s najväčšou pravdepodobnosťou je to kvôli 
tomu, že nie je pripojený. Vykonajte prepojenia a skúste znova. 

Pridať skladbu do poradia prehrávania… Pomocou ukazovateľa vyberte zobrazenie, napr. Albums (Albumy). Potom otočením kolieska prejdite na 
zvolené zobrazenie (v prípade potreby rozbaľte zobrazenie pomocou šípky doľava ) a opätovným 
otočením kolieska vyhľadajte skladbu, ktorú si želáte pridať do poradia prehrávania. Po výbere skladby 
stlačte a pridržte GO, potom rolovaním kolieska zvoľte ADD TO QUEUE a stlačte GO. 

Pozrieť si poradie prehrávania… Presunutím ukazovateľa zvoľte QUEUE a poradie prehrávania sa zobrazí v zozname kolieska napravo. 

Vymazať poradie prehrávania… Pomocou ukazovateľa zvoľte QUEUE, potom otáčaním kolieska zvoľte náhodnú skladbu. Teraz stlačte 
a pridržte GO, otáčaním kolieska zvoľte CLEAR QUEUE a stlačte GO. 

Odstrániť skladbu z poradia prehrávania… Pomocou ukazovateľa zvoľte QUEUE, potom otáčaním kolieska vyhľadajte skladbu, ktorú si želáte 
odstrániť. Teraz stlačte a pridržte GO, rolovaním kolieska zvoľte REMOVE a stlačte GO. 

Použiť skladbu ako semienko MOTS… Posledná skladba v poradí slúži vždy ako semienko MOTS, aj pri prehrávaní farebného zoznamu alebo 

očíslovanej obľúbenej položky. Pozrite si stranu 10. 

Vytvoriť farebný zoznam… Otáčaním kolieska vyhľadajte položku (skladba, album, interpret alebo rozhlasová stanica), ktorú si 
želáte pridať do farebného zoznamu. Potom stlačte a pridržte GO, otáčaním kolieska zvoľte farbu 
a stlačením GO svoj výber potvrďte. 
Zapamätajte si, že hudbu nemôžete do farebného zoznamu pridať z dvoch odlišných hudobných 
zdrojov, keďže každý hudobný zdroj má svoj vlastný zoznam obľúbených položiek. 

Prehrať farebný zoznam… Aktivujte N.MUSIC. Otáčaním kolieska zvoľte FAVOURITES a stlačte GO, otáčaním kolieska zvoľte 
farebný zoznam, ktorý chcete pridať a stlačte GO. 

Zmeniť jazyk displeja… Pomocou ukazovateľa zvoľte MODE, potom otáčaním kolieska zvoľte SETTINGS a pomocou 
ukazovateľa zvýraznite SYSTEM SETTINGS. Teraz otáčaním kolieska zvoľte LANGUAGE a stlačte GO, 
potom otáčaním kolieska vyberte jazyk a stlačte GO. 
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Tento výrobok je v zhode  
s opatreniami smernice 
1999/5/ES (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.

Spoločnosť Bang & Olufsen týmto vyhlasuje,  
že tento zvukový systém s WLAN je v súlade so 
základnými požiadavkami a ostatnými platnými 
opatreniami Smernice 1999/5/ES.
Informácie o Vyhlásení o zhode sú uvedené na 
www.bang-olufsen.com/guides.

Vzdialenosť od ľudskej ruky k vysielacej anténe 
počas bežného používania tohto výrobku bude 
minimálne 6 cm, čo je viac než je bezpečnostná 
vzdialenosť vysokofrekvenčného žiarenia 4 cm.

Spoločnosť Bang & Olufsen nemôže zaručiť  
kvalitu sieťových rádiových staníc dostupných  
u poskytovateľov programov.

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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Odpad z elektrických a elektronických zariadení, 
súčiastok a batérií označených  týmto symbolom 
sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym 
odpadom; jeho zber a likvidácia sa musia vykonať 
oddelene.
Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení a batérií prostredníctvom určených zberných 
systémov prispievate k ochrane životného prostredia, 
ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu 
využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu  
z elektrických a elektronických zariadení a batérií 
sa predchádza možnej kontaminácii prírodného 
prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa  
v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Predajca výrobkov Bang & Olufsen vám poradí  
s výberom správneho spôsobu likvidácie vo vašej 
krajine.

Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený 
týmto symbolom, symbol sa nachádza v užívateľskej 
príručke, v záručnom liste alebo na obale.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení 
(WEEE) – ochrana životného prostredia 

Všetky výrobky Bang & Olufsen spĺňajú požiadavky 
platnej environmentálnej legislatívy na celom svete.
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