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šiame vadove pateikiama papildomos informacijos apie jūsų produktą ir 

išsamiau aprašomos tam tikros funkcijos, paminėtos pradžios vadove. 

Čia taip pat rasite informacijos apie nustatymus ir sužinosite, kaip valdyti 

gaminį naudojant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį bei kaip 

pasiekti skaitmeninius muzikos šaltinius. 

Šis vadovas bus reguliariai atnaujinamas, įtraukiant informacijos apie, 

pavyzdžiui, naujas funkcijas, prieinamas atnaujinus programinę įrangą. 

Papildomos informacijos apie gaminį taip pat rasite dažniausiai 

užduodamų klausimų skyriuje www.bang-olufsen.com/faq. 

Gerb. kliente, 

2.0 versija 1111

http://www.bang-olufsen.com/faq
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A.MEM (USB priekyje) 

N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB gale) 

RADIO 

A.AUX (line-in) 

SETTINGS 

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

GENRES 
LANGUAGES 
COUNTRIES 
NAMES 
FAVOURITES 

SOUND 

SYSTEM SETTINGS 

MAINTENANCE 

SERVICE SETTINGS 

NETWORK INFO 

NETWORK SETTINGS 

ROLES 

VOLUME 
BALANCE 
BASS 
TREBLE 
LOUDNESS 

LANGUAGE 
POWER SAVING 

UPDATE SOFTWARE 
AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE 
RESCAN MUSIC STORAGE
LATEST RELEASE INFORMATION 
ABOUT 
CHANGE PINCODE 

N.RADIO BUFFER 
MOTS 
MUSIC STORAGE

>>MUSIC STORAGE NAME<< 
(Čia galite konfigūruoti muzikos saugyklas 
naudodami mygtukus N.MUSIC ir CD.) 

Meniu apžvalga 
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Tiesioginis valdymas 

Muzikos sistema sukurta valdyti 

tiesiogiai. Naršykite muzikos failus 

bei radijo stotis ir rinkitės. 

Mygtukas GO – naudojamas 
pasirinkimui patvirtinti  
Palaikykite nuspaudę GO,  
kad būtų rodomos parinktys, 
galimos pasirinkus elementą. 

Garso stiprumo ratukas – 
naudojamas garso stiprumui 
reguliuoti

Žymiklis – naudojamas 
pasirinkimui peržiūrėti

Budėjimo režimo 
mygtukas 

Kairėn – naudojamas norint 
atidaryti submeniu arba 
antrinius rodinius 
Dešinėn – naudojamas norint 
grįžti į ankstesnį meniu ar 
rodinio lygį arba išeiti iš meniu 
neišsaugojus

Ratukas – naudojamas naršyti   
Jei norite greitai apžvelgti savo 
muziką, greitai pasukite 
reguliavimo ratuką į kurią nors 
pusę. Ratuko sąrašas pasikeičia 
ir jums rodoma abėcėlė vietoj 
viso vardo ir pavadinimo 



 Living Room

TV N.MUSIC RADIO

DTV A.MEM CD
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OP PLAY

BACK
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Kaip naudoti Beo5 arba Beo6 

Programinis mygtukas 

Palieskite ekraną, kad pasirinktumėte galimus šaltinius. 

Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią. 

Grįžkite į ankstesnius Beo5 / Beo6 ekranus. 

Iškvieskite vaizdo mygtukus. 

Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal. 

Iškvieskite skaitmenis, kad pasirinktumėte muzikos takelį arba radijo stotį. 

Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal. 

Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą. 

Pradėkite atkūrimą. 

Pasirinkite spalvotąjį sąrašą. Pasirinkite skaitmenį, kad būtų įjungta tam tikra 

radijo stotis. Paspauskite garso stiprumo ratuką šalia spalvos. 

Pasirinkite sunumeruotą mėgstamiausiąjį. 

Pasukite norėdami reguliuoti garso stiprumą. 

Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę. 

Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite paspaudę, kad 

nustatytumėte atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią. 

Pereikite per albumus ar atlikėjus arba per muzikos takelius ar radijo stotis. 

Pereikite per albumus ar atlikėjus. 

Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis. 

Perjunkite į budėjimo režimą. 

Jei naudojate Beo5 arba Beo6, 

turite sukonfigūruoti jį naudoti su 

muzikos sistema. Kreipkitės į savo 

pardavėją. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1 – 99

+



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK
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Beo4 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija 

N.MUSIC įjungimas. Paspauskite LIST, kad ekrane iškviestumėte N.MUSIC. Jei N.MUSIC 

nepasiekiamas, skaitykite su Beo4 pateiktą vadovą, kad sužinotumėte, kaip įtraukti N.

MUSIC į funkcijų sąrašą. 

Įjunkite A.AUX šaltinį (šaltinį, prijungtą per įvesties kabelį). Paspauskite LIST, kad ekrane 

iškviestumėte A.AUX i. 

Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą. Paspauskite LIST, kad Beo4 

ekrane iškviestumėte MOTS 

Įjunkite radiją. 

Šaltinio, sukonfigūruoto būti įjungiamam šiuo mygtuku, įjungimas, žr. 17 psl. 

Paspauskite norėdami pasirinkti USB šaltinį, esantį muzikos sistemos priekinėje dalyje 

Pasirinkite norimą atkurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį. 

Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai. 

Pereikite per sąrašą naudodami  arba  ir patvirtinkite paspausdami centrinį mygtuką. 

Centrinis ir naršymo mygtukas. Patvirtinkite pasirinkimus arba naršykite meniu LIST. 

Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis. 

Pereikite nuo vieno albumo prie kito. 

Pasirinkite spalvotąjį muzikos ar radijo stočių sąrašą. 

Pasirinkite skaitmenį, kad būtų įjungta tam tikra radijo stotis. 

Reguliuokite garso stiprumą. 

Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį. 

Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą. 

Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite nuspaudę, kad nustatytumėte 

atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią. 

Paspauskite, jei norite pasirinkti ir patvirtinti nustatymus. 

Perjunkite į budėjimo režimą. 

Kaip naudoti Beo4 

Muzikos sistemą galima valdyti ir 

Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD 

A.MEM

MOTS

RADIO
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Kalbos keitimas 

Galite bet kada keisti muzikos 

sistemos ekrano kalbą.

Pasirinkus kalbą, ja rodomi visi 

meniu ir ekrano pranešimai. 

Muzikos sistemos ekrano kalbą galite 

keisti savo nuožiūra. 

Kalbos keitimas …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite LANGUAGE 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite norimą kalbą 

ir paspauskite GO, kad išsaugotumėte 

nustatymą, arba …

> … paspauskite , kad išeitumėte iš meniu 

neišsaugoję nustatymų. 

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Norimą kalbą galite pasirinkti meniu SYSTEM 

SETTINGS. Dabartinė ekrano kalba rodoma 

pradžioje: ENGLISH. 
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Paleidimo laiko keitimas 

Jei norite, kad jūsų muzikos 

sistemos paleidimas būtų 

spartesnis, galite keisti energijos 

sąnaudų budėjimo režimu lygį. 

Galite sutrumpinti paleidimo laiką 

pakeitę muzikos sistemos energijos 

sąnaudų budėjimo režimu lygį. 

Energijos sąnaudų lygio keitimas …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite POWER 

SAVING ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite YES arba NO 

ir paspauskite GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

Atkreipkite dėmesį, kad meniu POWER 

SAVING nustačius NO padidės muzikos 

sistemos budėjimo režimo energijos sąnaudos. 

POWER SAVING    YES      YES

 NO

Energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį galite 

keisti meniu SYSTEM SETTINGS. Dabartinis 

nustatymas rodomas pradžioje: YES. 
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Programinės įrangos atnaujinimas 

Programinę įrangą galite 

atnaujinti rankiniu būdu arba 

nustatyti, kad, kai yra naujos 

programinės įrangos, sistema 

atnaujintų ją automatiškai. 

Kai programinė įranga naujinama, 

neatjunkite sistemos nuo elektros tinklo. 

Programinę įrangą galite atnaujinti 

rankiniu būdu arba nustatyti, kad 

sistema atnaujintų programinę įrangą 

automatiškai. 

Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite UPDATE 

SOFTWARE ir paspauskite GO. 

> Ekrane bus rodomas Bang & Olufsen 

logotipas ir pranešimas: „Checking for 

new software - Press GO to cancel“. 

> Baigus naujinti programinę įrangą, ekrane 

bus rodomas pranešimas „Download 

completed“. Jei naujos programinės 

įrangos nėra, ekrane bus rodomas pranešimas 

„No new software update available“. 

 > Paspauskite muzikos sistemos budėjimo 

mygtuką, kad įjungtumėte budėjimo 

režimą, ir palaukite, kol muzikos sistema 

vėl įsijungs, kad programinės įrangos 

atnaujinimas būtų užbaigtas. 

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu yra vienkartinė operacija, 

neturinti įtakos nustatymui AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE. 

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu turi įtakos atkūrimui. 

Automatinis programinės įrangos 

atnaujinimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE, tada pasirinkite YES. 

Numatyta, kad gamintojas šį nustatymą 

išjungęs. 

> Norėdami įjungti AUTOMATIC  

SOFTWARE UPDATE, pasukite ratuką, 

kad pasirinktumėte ENABLED,  

ir išsaugokite paspausdami GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

PASTABA! Rekomenduojame įjungti nustatymą 

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Jei 

nustatymas išjungtas, sistema automatiškai 

neieško programinės įrangos atnaujinimų. 

PASTABA! Muzikos sistemoje nėra vidinio 

laiko šaltinio. Vadinasi, muzikos sistema 

automatiškai pagal atskirą grafiką kas 

aštuonias dienas tikrins, ar nėra programinės 

įrangos atnaujinimų ir neveiks sinchroniškai 

su kitomis BeoSound 5 Encore muzikos 

sistemomis.
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PIN kodo sistema 

Galite įjungti PIN kodo sistemą  

ir pasirinkti norimą PIN kodą. 

Išsaugojus tuščią PIN kodą,  

PIN kodo sistema išjungiama. 

PIN kodas veikia taip: jei muzikos 

sistema išjungiama iš elektros 

tinklo ilgiau nei 30 minučių, ją 

galima vėl suaktyvinti tik įjungus 

ir įvedus PIN kodą. 

Neįvedus PIN kodo, muzikos 

sistema po maždaug trijų minučių 

automatiškai ima veikti budėjimo 

režimu. 

Norėdami įjungti PIN kodo sistemą… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CHANGE 

PINCODE ir paspauskite GO. 

> Pasukite ratuką, kad įvestumėte pasirinktą 

4 skaitmenų PIN kodą, ir patvirtinkite 

kiekvieną skaitmenį paspausdami GO. Jei 

norite trinti skaitmenis, naudokite rodyklės 

dešinėn mygtuką. Ištrynus visus skaitmenis, 

įvedimas atšaukiamas. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir 

paspauskite GO. 

> Dar kartą įveskite PIN kodą ir patvirtinkite 

kiekvieną skaitmenį paspausdami GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir 

paspauskite GO. 

Norėdami išjungti PIN kodo sistemą…

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CHANGE 

PINCODE ir paspauskite GO. 

> Pasukite ratuką, kad įvestumėte dabartinį 

PIN kodą, ir patvirtinkite kiekvieną 

skaitmenį paspausdami GO. Jei norite 

trinti skaitmenis, naudokite rodyklės 

dešinėn mygtuką ir pasirinkite STORE.  

Taip išjungsite PIN kodo apsaugą. 

> Dabar turite išsaugoti tuščią PIN kodą.  

Jei norite tai padaryti, pasukdami  

ratuką pasirinkite STORE ir du kartus 

paspauskite GO.

Penkis kartus įvedus neteisingą PIN kodą 

muzikos sistema išsijungs trims valandoms, 

per kurias visiškai neveiks. 

Norėdami keisti PIN kodą…

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CHANGE 

PINCODE ir paspauskite GO. 

> Jei PIN kodo sistema įjungta, prieš keisdami 

PIN kodą, turite įvesti savo dabartinį PIN 

kodą. Norėdami tai padaryti, pasukite 

ratuką, kad įvestumėte dabartinį PIN 

kodą, ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį 

paspausdami GO. Jei norite trinti skaitmenis, 

naudokite rodyklės dešinėn mygtuką. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir 

paspauskite GO. 

> Tada pasukite ratuką, kad įvestumėte 

pasirinktą 4 skaitmenų PIN kodą,  

ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį 

paspausdami GO. Jei norite trinti skaitmenis, 

naudokite rodyklės dešinėn mygtuką. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir 

paspauskite GO, kad patvirtintumėte. 

> Dar kartą įveskite PIN kodą ir patvirtinkite 

kiekvieną skaitmenį paspausdami GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir 

paspauskite GO. 

Atkreipkite dėmesį, kad per tris valandas PIN 

kodą galima pakeisti tik dešimt kartų. 

1

2

3

4

ENTER CURRENT PIN CODE                     5

REMAINING ATTEMPTS: 5                      6

7

8

9

STORE
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Naudingi patarimai … 

Jei pirmą kartą įjungus muzikos sistemą 

prašoma įvesti PIN kodą, o jūs negavote jo 

iš Bang & Olufsen pardavėjo, kreipkitės į 

pardavėją, kad gautumėte PIN kodą ir 

galėtumėte tęsti. 

Jei pamiršote savo PIN kodą, kreipkitės į 

Bang & Olufsen pardavėją, kad gautumėte 

pagrindinį kodą iš Bang & Olufsen. Pagrindinio 

kodo reikės norint vėl įjungti muzikos sistemą. 

>> PIN kodo sistema 
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Garso nustatymų reguliavimas 

Išsaugokite norimus garso 

nustatymus. Kai išsaugote garso 

nustatymą, sistema jį naudoja 

kas kartą, kai ją įjungiate. 

Gamykloje iš anksto nustatytos 

neutralios garso nustatymų 

reikšmės, tinkančios esant 

daugeliui klausymosi sąlygų. 

Garso stiprumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių reguliavimas 

Galite iš anksto nustatyti garso stiprumo, 

žemųjų bei aukštųjų dažnių ir balanso 

lygius. 

Garsumo funkcija kompensuoja žmogaus 

ausies aukštųjų ir žemųjų dažnių jautrumo 

trūkumą. Esant žemam garso stiprumo 

lygiui, šie dažniai padidinami, kad muzika 

skambėtų dinamiškiau. 

Garso nustatymai …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SOUND. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite norimą 

reguliuoti garso elementą (VOLUME, 

BALANCE, BASS, TREBLE arba LOUDNESS) 

ir paspauskite GO. Dabartinė reikšmė 

rodoma ties ratuko akcentu pradžioje. 

> Pasukdami ratuką reguliuokite garso 

nustatymą ir paspauskite GO, kad 

išsaugotumėte nustatymą visam laikui, 

arba …

> … paspauskite , kad išsaugotumėte 

nustatymą laikinai. 

Reguliuojant garsą, garsiakalbiai nustatomi 

atsižvelgiant į reguliavimą. 

Nustačius garso stiprumo lygį 0, garsas 

išjungiamas. 0 arba didesnio nei 75 garso 

stiprumo lygio išsaugoti neįmanoma. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS 
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Paslaugų nustatymai 

Meniu SERVICE SETTINGS galite 

padidinti internetinio radijo buferio 

veikimo trukmę ir išjungti MOTS 

funkciją. 

Jei norite pasirinkti, kurią muzikos 

saugyklą naudoti, žr. 22 psl.

N.RADIO buferis 

Jei klausantis internetinio radijo dingsta 

garsas, galite optimizuoti signalą iš 

silpno interneto ryšio arba internetinio 

radijo šaltinio pailgindami buferio 

veikimo trukmę. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite N.RADIO 

BUFFER ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite buferio veikimo 

trukmę sekundėmis ir paspauskite GO. 

Atkreipkite dėmesį, kad pailginus buferio 

veikimo trukmę internetinio radijo paleidimo 

laikas taip pat gali pailgėti. 

MOTS išjungimas 

Funkcija MOTS automatiškai naudoja 

paskutinį atkurtą muzikos takelį, kad 

sukurtų begalinę panašių muzikos 

takelių eilę. MOTS įjungiama gamintojo. 

Tačiau jei norite klausytis tik pasirinktos 

muzikos, MOTS funkciją galite išjungti. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MOTS ir 

paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DISABLED ir 

paspauskite GO. 

Kai MOTS išjungta, muzika atkuriama tik 

rankiniu būdu įtraukus ją į atkūrimo eilę. 

Daugiau informacijos apie MOTS rasite 25 psl. 
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Tinklo nustatymai 

Galite prijungti savo sistemą prie 

tinklo laidiniu arba belaidžiu ryšiu. 

Kad tinklo ryšys būtų patikimas, 

Bang & Olufsen rekomenduoja 

naudoti laidinį ryšį. 

Bang & Olufsen taip pat 

rekomenduoja naudoti atskirą 

skirstytuvą ir prieigos tašką (Network 

Link skirstytuvą), kad būtų galima 

užtikrinti patikimiausią skaitmeninės 

muzikos atkūrimą. 

Norėdami gauti daugiau informacijos 

apie Bang & Olufsen tinklo 

nustatymą, kreipkitės į pardavėją. 

Daugiau informacijos apie galimas 

muzikos saugyklas žr. 18 psl. Prijunkite vieną eterneto kabelio galą 

prie Network Link skirstytuvo, o kitą 

galą – prie muzikos sistemos eterneto 

lizdo. DHCP funkcija įjungta pagal 

numatytuosius nustatymus, todėl 

muzikos sistema tinkamai sukonfigūruos 

ryšį su tinklu. Jei DHCP funkcija išjungta, 

vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis 

skyriuje Automatinis prisijungimas prie  

tinklo... 

Jei dėl kurios nors priežasties IP adresas, 

potinklio kaukė, tinklų sietuvas ir DNS 

serveris nepriskiriami automatiškai, 

vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis 

skyriuje Prisijungimas prie tinklo rankiniu 

būdu... 

Automatinis prisijungimas prie tinklo … 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite NETWORK 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ADVANCED 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DHCP ir 

paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ENABLED ir 

paspauskite GO. Jūsų muzikos sistema bus 

tinkamai sukonfigūruota veikti tinkle. 

Prisijungimas prie tinklo rankiniu būdu... 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite NETWORK 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ADVANCED 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DHCP ir 

paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DISABLED ir 

paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite IP adresą, 

potinklio kaukę, tinklų sietuvą bei DNS 

serverį ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite reikšmę ir 

paspauskite GO. 

> Pakartokite šią procedūrą pasirinkdami 

kiekvieną susijusį meniu elementą. 

Laidinio ryšio kūrimas 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOSOUND 5
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Galite automatiškai užmegzti belaidį ryšį 

su savo tinklu naudodami WPS (Wi-Fi 

Protected Setup) arba galite užmegzti 

ryšį rankiniu būdu, jei jūsų tinklo 

skirstytuvas neturi WPS funkcijos. 

Laikome, kad įjungėte savo tinklo 

paslaugą DHCP. 

Automatinis prisijungimas prie tinklo…

> Paspauskite ant Network Link skirstytuvo 

esantį WPS mygtuką , kad suaktyvintumėte 

WPS funkciją. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite muzikos 

sistemos funkciją MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite NETWORK 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite WIRELESS – 

WPS ir paspauskite GO. 

> Palaukite, kol muzikos sistemos ekrane bus 

rodomas jūsų skirstytuvo tinklo pavadinimas 

ir pranešimas CONNECTED. Jūsų muzikos 

sistema tinkamai sukonfigūruota veikti tinkle. 

Prisijungimas prie tinklo rankiniu būdu… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite muzikos 

sistemos funkciją MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite NETWORK 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite WIRELESS – 

AUTO ir paspauskite GO. 

> Palaukite, kol bus rodomas tinklo 

skirstytuvų sąrašas. 

> Pasirinkite tinklo skirstytuvą ir paspauskite 

GO.*1 

> Palaukite, kol muzikos sistemos ekrane  

bus rodomas jūsų skirstytuvo tinklo 

pavadinimas ir pranešimas CONNECTED. 

Jūsų muzikos sistema tinkamai 

sukonfigūruota veikti tinkle. 

1* Jei jūsų tinklo skirstytuvo pavadinimo 

sąraše nėra, gali būti, kad tinklo skirstytuvas 

sukonfigūruotas taip, kad SSID nebūtų 

rodomas. Tokiu atveju vietoj WIRELESS – 

AUTO pasirinkite WIRELESS – MANUAL ir 

naudokite ratuką, kad pasirinktumėte šalį. 

Tada paspauskite GO. Tada naudokite ratuką, 

kad įvestumėte SSID, tinklo šifravimo tipą ir 

belaidžio tinklo slaptažodį. Įvedę kiekvieną 

reikšmę spustelėkite GO. Išsamesnės 

informacijos rasite su tinklo skirstytuvu 

pateiktame vadove. 

Daugiau informacijos apie Network Link 

skirstytuvą rasite su juo pateiktame vadove. 

Jūsų muzikos sistema palaiko Wi-Fi WLAN 

802.11 a/n, t. y. 5 GHz. Jei tinklo skirstytuvas 

nepalaiko 5 GHz, muzikos sistema negali 

užmegzti belaidžio ryšio. Norėdami gauti 

daugiau informacijos, susisiekite su pardavėju. 

>> Tinklo nustatymai 

Belaidžio ryšio kūrimas Žr. tinklo informaciją 

Meniu NETWORK INFO galite peržiūrėti 

tinklo ryšio nustatymus. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite muzikos 

sistemos funkciją MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

NETWORK INFO. Dabar galite peržiūrėti 

tinklo nustatymo būseną. 



17

Funkcijos ir Option nustatymas  

Meniu ROLES galite keisti, kuriuo 

nuotolinio valdymo pultelio 

mygtuku turėtų būti aktyvinamas 

N.MUSIC šaltinis. 

Gamykloje nustatoma, kad  

N.MUSIC šaltinis, kuris prijungtas 

naudojant UPnP lizdą, 

suaktyvinamas mygtuku N.MUSIC. 

O CD mygtukas įjungia šaltinį, 

prijungtą prie galinio USB lizdo.

Beo4 sistemoje mygtukas  

N.MUSIC yra meniu LIST. Jei 

naudojate Beo4, galite pakeisti 

šaltinio pavadinimą ir nustatyti, 

kad N.MUSIC šaltinis būtų 

įjungiamas nuspaudus mygtuką 

CD. Jei jau yra šaltinis, kurį 

sukonfigūravote, kad jis būtų 

įjungiamas paspaudus mygtuką 

CD, jo konfigūracija bus pakeista 

į mygtuką N.MUSIC. 

Remiantis jūsų muzikos sistemos 

nustatymu, galima pakeisti 

Option nustatymą naudojant 

nuotolinio valdymo pultelį.

Šaltinio pavadinimų keitimas 

Kad N.MUSIC šaltinį būtų lengviau 

pasiekti naudojant nuotolinio valdymo 

pultelį, galite nustatyti sistemą taip,  

kad N.MUSIC šaltinis būtų aktyvinamas 

paspaudus mygtuką CD. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CD arba 

N.MUSIC ir paspauskite GO. 

PASTABA! Kai pakeičiate šaltinio pavadinimą 

į CD muzikos sistemoje, Beo4 sistemoje 

turite naudoti CD mygtuką, o vykdydami čia 

aprašytas operacijų sekas turite pakeisti žodį 

N.MUSIC žodžiu CD. 

Parinkties Option nustatymas 

Atsižvelgiant į jūsų nustatymą, gali tekti 

pakeisti muzikos sistemos Option 

nustatymą. 

Garso sistemos parinkties Option 

nustatymas...

> Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką •, 

paspauskite LIST. 

> Atleiskite abu mygtukus. 

> Kelis kartus paspauskite LIST, kad būtų 

rodoma OPTION? Naudodami Beo4 

paspauskite centrinį mygtuką. 

> Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo 

mygtuko dalį Beo4 ekrane iškvieskite 

A.OPT, tada įveskite atitinkamą skaičių 

(5, 4 arba 0).*1 

Grotuve galimi trys skirtingi Option 

nustatymai

Option 5. (numatytasis nustatymas). 

Naudojama, jei norite valdyti muzikos 

sistemą nuotoliniu pulteliu. 

Option 4. Jei tame pačiame kambaryje veikia 

dvi muzikos sistemos, naudodami Option 4 

galite nustatyti BeoSound 5 Encore. 

Naudojant Option 4, BeoSound 5 Encore 

sistema reaguoja tik tas nuotolinio pultelio 

komandas, kurias nurodo LINK.*2 

Option 0. Jei nenorite, kad muzikos sistema 

reaguotų į nuotolinio pultelio komandas, 

galite nustatyti Option 0, kuris skirtas 

sistemą valdyti tiesiogiai.

1* Jei norite pakeisti Option nustatymus 

Beo6 sistemoje, žr. Beo6 vadovą.

2* Paspauskite LIST ir paspaudę viršutinę 

arba apatinę naršymo mygtuko dalį 

iškvieskite LINK į Beo4 ekraną. Tada 

paspauskite šaltinio mygtuką, pavyzdžiui, CD.
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Kaip pasiekti muziką 

Prieš pradėdami naudoti savo 

sistemą, turite prijungti ją prie 

interneto, kad galėtumėte pasiekti 

norimus naudoti muzikos šaltinius. 

Jūsų muzikos sistema naudoja kelis 

muzikos šaltinius – internetinį radiją, 

USB atmintinėje / standžiajame 

diske, BeoSound 5 ar net 

pridėtame tinklo saugojimo 

įrenginyje (NAS) esančius 

muzikos failus. 

Jūsų pardavėjas padės nustatyti 

sistemą ir pasiekti šaltinius. 

Kad galėtumėte pasiekti muziką, 

turite pasirinkti muzikos saugyklą 

žr. 22 psl. 

Pastaba! Jei jūsų muzikos šaltinis 

prijungtas prie NAS, galite pakeisti 

šaltinio pavadinimą, kad įjungtumėte 

jį tiesiogiai Beo4 sistemos mygtuku 

CD, žr. 17 psl. 

Gamyklos nustatymai 

N.MUSIC  = saugykla eternete 

CD  = galinis USB 

BEOSOUND 5

LINE
IN

POWER
LINK

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

INTERNET RADIO

HDD

Prie savo muzikos sistemos galite prijungti kelis šaltinius. 

(N.MUSIC)

(N.MUSIC)

(CD, USB – back)

(A.AUX)
(A.MEM, 

USB – front)
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Muzikos atkūrimas iš USB šaltinio 

Galite atkurti muzikos failus, saugomus 

USB įrenginyje. Prie muzikos sistemos 

prijungus USB įrenginį, meniu MODE bus 

galima pasirinkti A.MEM šaltinį. Taip pat 

galėsite pasirinkti USB įrenginį, prijungtą 

prie N.MUSIC arba CD šaltinio. 

Gali šiek tiek užtrukti, kol meniu MODE bus 

galima pasirinkti A.MEM, N.MUSIC arba CD. 

Muzikos sistemai prireiks šiek tiek laiko USB 

įrenginio turiniui nuskaityti. Tuo metu parinktys 

A.MEM, N.MUSIC arba CD bus pilkos. 

Jei USB įrenginyje esanti muzika apsaugota 

naudojant skaitmeninį teisių valdymą (DRM), 

jos atkurti negalėsite.

A.MEM arba N.MUSIC / CD šaltinio 

aktyvinimas …

> Prijunkite USB įrenginį prie vienos iš USB 

jungčių. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite A.MEM, 

N.MUSIC arba CD. 

> Dabar galite pasirinkti norimą atkurti 

muziką naršydami įvairias viršelių 

kategorijas, įskaitant MOTS funkciją. 

Atkreipkite dėmesį, kad MOTS atlieka 

skaičiavimus tik tada, kai muzikos sistema 

veikia budėjimo režimu, ir gali šiek tiek 

užtrukti. Kuo daugiau muzikos failų saugoma 

USB įrenginyje, tuo ilgiau skaičiuojama. 

Skaitmeninės muzikos skirstymas kategorijomis 

ir pagal viršelius skiriasi atsižvelgiant į 

skaitmeninių muzikos failų informaciją. 

Daugiau informacijos apie skaitmeninius 

muzikos failus rasite BeoSound 5 Encore 

DUK adresu www.bang-olufsen.com/faq. 

Muzikos sistema gali atkurti faktiškai bet kurį 

skaitmeninio muzikos failo formatą, įskaitant 

MP3, WMA ir FLAC. Daugiau informacijos 

rasite www.bang-olufsen.com. 

>> Kaip pasiekti muziką 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

SETTINGS

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A

Muzikos sistema turi dvi USB jungtis: vieną 

ekrano apačioje, prijungtą prie A.MEM 

šaltinio, o kitą – muzikos sistemos galinėje 

dalyje, prijungtą prie N.MUSIC / CD šaltinio. 

Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/
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Muzikos atkūrimas iš išorinės įvesties šaltinio 

Prie savo muzikos sistemos galite 

prijungti bet kurį nešiojamąjį muzikos 

įrenginį. Tinkamą išorinės įvesties kabelį 

galite įsigyti iš savo Bang & Olufsen 

pardavėjo. 

Išorinės įvesties šaltinio aktyvinimas …

> Kabeliu prijunkite skaitmeninės muzikos 

įrenginį prie LINE IN lizdo. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite A.AUX ir 

paspauskite GO. 

> Pasirinkite muziką, kurios norite tiesiogiai 

klausytis nešiojamuoju įrenginiu. 

Apie valdymą … 

– Kai atkuriate muziką iš išorinės įvesties 

šaltinio, muziką naršote, atkuriate ir 

stabdote atkūrimą tiesiogiai nešiojamuoju 

įrenginiu. 

– Galite reguliuoti garso sistemos arba 

nešiojamojo įrenginio garso stiprumą. 

– Atkurdama muziką iš išorinės įvesties 

šaltinio, sistema nerodys viršelių. 

– Funkcija MOTS nepalaiko muzikos, 

atkuriamos iš išorinės įvesties šaltinio. 

>> Kaip pasiekti muziką 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

SETTINGS

Prijunkite vieną išorinės įvesties kabelio galą 

prie nešiojamojo muzikos įrenginio, pavyzdžiui, 

ausinės išvesties lizdo, o kitą galą – prie 

muzikos sistemos LINE IN lizdo. Daugiau 

informacijos ieškokite pradžios vadove. 
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Internetinio radijo klausymasis 

Jei norite klausytis internetinio radijo, 

muzikos sistemą reikia prijungti prie 

interneto. Gali būti, kad Bang & Olufsen 

pardavėjas jau nustatė sistemą. Kitu 

atveju informacijos apie tinklo 

nustatymus žr. 15 psl. 

Internetinio radijo įjungimas … 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite RADIO ir 

paspauskite GO. 

> Pasirinkite radijo stotį, kurios norite 

klausytis, ir paspauskite GO, kad 

pradėtumėte groti. 

Garsas gali atsirasti po kelių sekundžių. Ši 

trukmė priklauso nuo interneto ryšio spartos, 

N.Radio buferio veikimo trukmės ir radijo 

stoties, kurios norite klausytis, signalo stiprumo. 

Informacijos apie N.Radio buferį žr. 14 psl. 

Mėgstamiausias radijo stotis galite įtraukti į 

mėgstamiausiųjų sąrašą, kad galėtumėte jas 

greitai pasirinkti. Informacijos apie 

spalvotuosius sąrašus ir sunumeruotus 

mėgstamiausiuosius žr. 24 psl. 

Internetinio radijo stočių atsisiuntimas gali 

šiek tiek užtrukti. Atsisiuntimo eiga žymima 

viršutiniame kairiajame kampe pranešimu 

„Loading“ ir šalia ratuko rodomu indikatoriumi, 

kuris juda pilku pusapskritimiu. 

>> Kaip pasiekti muziką 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO

A.AUX

SETTINGS
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Muzikos atkūrimas iš N.MUSIC šaltinio

Naudodami savo muzikos sistemą galite 

prieiti prie tinkle esančios skaitmeninės 

muzikos bibliotekos. Skaitmeninės 

muzikos biblioteka gali būti BeoSound 5 

arba įvairūs standartiniai NAS įrenginiai. 

Į savo muzikos sistemą galite įtraukti 

daugiau nei vieną muzikos biblioteką. 

Norint naudoti N.MUSIC šaltinį, būtina 

prijungti muzikos sistemą prie tinklo.  

Jei BeoSound 5 norite naudoti kaip 

biblioteką, turite nustatyti jį veikti kaip 

muzikos serverį. 

Gali būti, kad Bang & Olufsen pardavėjas 

jau nustatė sistemą. Kitu atveju 

informacijos apie tinklo nustatymus žr. 

15 psl. 

Jei išjungsite muzikos bibliotekos 

saugyklą (BeoSound 5 arba NAS), 

negalėsite atkurti saugykloje esančios 

muzikos. Vėl įjungus saugyklą, muzikos 

sistema automatiškai iš naujo prisijungs 

prie muzikos bibliotekos. 

N.MUSIC aktyvinimas…

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite N.MUSIC ir 

paspauskite GO*1. 

> Pasirinkite norimą klausyti muzikos failą ir 

paspauskite GO, kad jį atkurtumėte. 

1* Jei pervardijote N.MUSIC į CD, kad naršyti 

Beo4 būtų paprasčiau, turite pasirinkti CD. 

Daugiau informacijos pateikta 17 psl. 

Muzikos saugykla…

Norėdami klausytis N.MUSIC, turite 

pasirinkti norimą naudoti muzikos 

saugyklą. 

BeoSound 5 kaip muzikos bibliotekos 

įtraukimas…

> Įjunkite BeoSound 5 ir naudodami žymiklį 

paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS, 

du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MUSIC 

SERVER ir paspauskite GO.  

> Pasukdami ratuką pasirinkite YES ir 

paspauskite GO. Gali reikėti šiek tiek 

palaukti, kol BeoSound 5 bus galima 

pasirinkti kaip BeoSound 5 Encore muzikos 

sistemos muzikos saugyklą. 

> … 

> BeoSound 5 Encore muzikos sistemoje 

naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS, 

du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MUSIC 

STORAGE ir paspauskite GO. 

> Meniu pažymėkite tinkle esantį BeoSound 5 

pagrindinio kompiuterio pavadinimą. 

> Pasirinkite paspausdami GO. 

NAS kaip muzikos bibliotekos įtraukimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS, 

du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MUSIC 

STORAGE ir paspauskite GO. 

> Meniu pasirinkite savo NAS pavadinimą. 

> Pasirinkite paspausdami GO. 

>> Kaip pasiekti muziką 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

SETTINGS
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Prisijungiant prie naujos muzikos 

bibliotekos, reikia atsižvelgti į šiuos 

dalykus: 

– Sistemai prireiks šiek tiek laiko muzikos 

kolekcijai suindeksuoti, kad būtų galima 

naršyti pagal viršelius ir kategorijas. 

Informacijos apie failų formatus,  

viršelius ir naršymą pagal kategorijas  

rasite www.bang-olufsen.com ir 

BeoSound 5 Encore DUK adresu  

www.bang-olufsen.com/faq. 

– MOTS skaičiuoja jūsų skaitmeninės 

muzikos bibliotekos turinį, kai muzikos 

sistema veikia budėjimo režimu. Prisijungdami 

prie naujos bibliotekos, kurį laiką palikite 

sistemą veikti budėjimo režimu, kad būtų 

galima atlikti MOTS skaičiavimą. Kuo 

daugiau muzikos failų saugoma muzikos 

bibliotekoje, tuo ilgiau skaičiuojama. Daugiau 

informacijos apie MOTS rasite 25 psl. 

Norėdami pasiekti jūsų NAS esančią muziką, 

NAS įrenginyje turite įjungti UPnP / DLNA. Žr. 

vadovą, pateiktą su jūsų NAS įrenginiu. 

Bang & Olufsen patikrino ir patvirtinto jūsų 

muzikos sistemos veikimą su keliais aukštos 

kokybės NAS įrenginiais. Norint užtikrinti 

geriausią našumą rekomenduojama naudoti 

tik patvirtintus NAS įrenginius. Norėdami 

gauti daugiau informacijos, susisiekite su 

pardavėju ir (arba) žr. BeoSound 5 Encore 

DUK adresu www.bang-olufsen.com/faq. 

Pakartotinis muzikos saugyklos 

nuskaitymas 

Jei jūsų muzikos saugykloje yra naujų 

muzikos failų, kurie automatiškai nerodomi 

jūsų muzikos sistemoje, arba jei failo 

turinys yra netinkamas, galite nuskaityti 

jį iš naujo, kad atnaujintumėte muzikos 

sistemą. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO.

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite RESCAN 

MUSIC STORAGE ir paspauskite GO. Jūsų 

muzikos biblioteka bus nuskaityta ieškant 

naujų muzikos failų. 

>> Kaip pasiekti muziką 

http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/faq
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Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų  
mėgstamiausiųjų kūrimas 

Galite kurti asmeninius grojaraščius. 

Grojaraščius galima žymėti 

keturiomis spalvomis: raudona, 

žalia, geltona ir mėlyna. Pavyzdžiui, 

kiekvienas šeimos narys gali 

susikurti savo mėgstamiausios 

muzikos arba radijo stočių sąrašą 

arba kurti sąrašus, skirtus 

specialioms progoms, pvz., 

šventėms arba vakarėliams. 

Taip pat galite priskirti savo muzikos 

failams arba radijo stotims 

skaitmenis, kad galėtumėte 

greitai pasiekti naudodami 

nuotolinio valdymo pultelį. 

Spalvotieji sąrašai 

Kiekvienas spalvotasis sąrašas yra 

grojaraštis, kuriame gali būti keli 

muzikos takeliai, albumai arba radijo 

stotys. Galima sukurti keturis N.MUSIC 

šaltinio ir keturis RADIO šaltinio 

spalvotuosius sąrašus. 

Norėdami sukurti spalvotąjį sąrašą … 

> Raskite muzikos takelį, albumą arba radijo 

stotį, kurią norite įtraukti į spalvotąjį 

sąrašą, tada palaikykite nuspaudę GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite spalvą. 

> Paspauskite GO. 

> Dabar galite pasirinkti spalvotąjį sąrašą 

meniu FAVOURITES arba paspaudę 

atitinkamą spalvą ant Bang & Olufsen 

nuotolinio valdymo pultelio. 

Sunumeruoti mėgstamiausieji 

Kiekviename sunumeruotame 

mėgstamiausiajame gali būti viena 

radijo stotis arba keli elementai. 

Elementas gali būti muzikos takelis, 

albumas arba atlikėjas. Galite priskirti 

vieną elementą, kad jį būtų galima 

greičiau pasiekti, arba kelis elementus, 

kad galėtumėte naudoti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį kaip grojaraštį. Priskyrus 

radijo stotį jau naudojamam numeriui, 

jis pakeis ankstesnę stotį. Priskyrus 

elementą jau naudojamam numeriui, jis 

bus pridėtas prie esamo turinio. Galima 

sukurti 99 N.MUSIC šaltinio ir 99 RADIO 

šaltinio sunumeruotus mėgstamiausiuosius. 

Norėdami sukurti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį …

> Raskite elementą, kuriam norite priskirti 

numerį, tada palaikykite nuspaudę GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite numerį. 

> Paspauskite GO. 

> Dabar galite pasirinkti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį meniu FAVOURITES arba 

paspaudę atitinkamą numerį ant Bang & 

Olufsen nuotolinio valdymo pultelio. 
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MOTS 

MOTS leidžia nuolat klausytis 

panašios muzikos. Funkcija MOTS 

įvertina muzikos panašumą pagal 

daug įvairių parametrų, pvz., garsą, 

dinamines ir ritmo ypatybes, kad 

galėtų sugeneruoti panašių 

muzikos takelių atkūrimo eilę. 

Naudojant MOTS patogu rasti 

konkrečiai situacijai tinkamą 

muziką arba tiesiog pradėti ją 

atkurti. Tereikia išsirinkti vieną 

dainą, o MOTS automatiškai 

sukurs panašios muzikos sąrašą. 

MOTS naudoja esamą pasirinktą muzikos 

šaltinį, kad generuotų atkūrimo eilę. 

MOTS tuo pat metu naudoja tik vieną 

šaltinį. 

Atkreipkite dėmesį, kad MOT atkūrimo eilių 

neįmanoma generuoti naudojant A.AUX 

arba N.RADIO šaltinį. 

MOTS skaičiavimai 
MOTS skaičiavimai pagrįsti garso, dinaminėmis 

ir ritmo ypatybėmis, taip pat tokiais parametrais 

kaip atlikėjas, albumas ir žanras. MOTS 

naudoja paskutinį pridėtą atkūrimo eilės 

muzikos takelį, kad automatiškai sugeneruotų 

begalinę panašių muzikos takelių seką, 

pridedamą prie jau esamo atkūrimo eilės 

turinio. 

MOTS skaičiavimai atliekami pagal esamas 

pridėtas muzikos bibliotekų saugyklas arba 

prijungtus USB įrenginius, kol muzikos sistema 

veikia budėjimo režimu. Kai prijungiate USB 

įrenginį arba pridedate muzikos bibliotekos 

saugyklą pirmą kartą arba po to, kai ji buvo 

išjungta, MOTS skaičiavimams atlikti prireiks 

šiek tiek laiko budėjimo režimu. 

Norėdami gauti informacijos, kaip išjungti ir 

įjungti funkciją MOTS, žr. 14 psl. 

Norėdami sustabdyti MOTS skaičiavimus…

> Kai atliekami MOTS skaičiavimai, palaikykite 

nuspaudę budėjimo mygtuką ilgiau nei 

keturias sekundes, kad skaičiavimą 

sustabdytumėte. Jei budėjimo mygtuką 

palaikysite nuspaudę trumpiau nei keturias 

sekundes, ištrinsite esamus MOTS 

skaičiavimus. 

Kai atliekami MOTS skaičiavimai, budėjimo 

režimo indikatorius šviečia raudona spalva. 

Sustabdžius MOTS skaičiavimus, budėjimo 

režimo indikatorius išjungiamas. 

Du šaltiniai tuo pat metu 

MOTS logotipas. 

Greta ratuko esantis pusapskritimis nušvinta 

ir nurodo, kad atliekami MOTS skaičiavimai. 
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