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Tässä opaskirjassa on lisätietoa tuotteestasi. Opaskirjassa kuvataan 

tarkemmin tiettyjä aloitusoppaassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja. 

Opaskirja sisältää tietoa muun muassa asetuksista, tuotteen käyttämisestä 

Bang & Olufsenin kaukosäätimen avulla ja digitaalisen musiikin käyttöön 

ottamisesta. 

Opaskirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta se sisältää tiedot myös 

esimerkiksi uusien ohjelmistopäivitysten myötä käyttöön tulevista 

ominaisuuksista ja toiminnoista. 

Lisätietoa tuotteestasi on myös osiossa Useimmin kysytyt kysymykset 

osoitteessa www.bang-olufsen.com/faq. 

Arvoisa asiakas 

Version 4.0   1110

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden 
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 
pidätetään. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
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N.MUSIC/CD/A.MEM 

N.RADIO/RADIO 

A.AUX 

SETTINGS 
 

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

GENRES 
LANGUAGES 
COUNTRIES 
NAMES 
FAVOURITES 

SOUND*1 

SYSTEM INFO 

SYSTEM SETTINGS 

MAINTENANCE 

SERVICE SETTINGS 

NETWORK INFO 

ROLES 

VOLUME 
BALANCE 
BASS 
TREBLE 
LOUDNESS 
SPEAKER TYPE 

AVAILABLE STORAGE 

LANGUAGE 
TIME ZONE 

CLEAN-UP*2 
UPDATE SOFTWARE 
AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE 
RESCAN MUSIC STORAGE*3 
EJECT DISC*4

LATEST RELEASE INFORMATION 
ABOUT 

N.RADIO BUFFER 
DISABLE MOTS 
AUTO-RIP*4 
AUTO-PLAY*4 
CD RIPPING DEVICE*4

HOST NAME 
LOCATION 
IP ADDRESS 
MAC ADDRESS 
CLIENTS CONNECTED 
NETWORK CONNECTION 
BONJOUR STATUS 
MUSIC SERVER STATUS 
SHARED FOLDER NAME 
USER NAME 

PLAY TIMER*1 
AUDIO MASTER 
AM OPTION 
N.MUSIC*5 
N.RADIO*5 

Valikkojen esittely 

1* Vain Option 1–6.  
2* Käytettävissä vain, kun N.MUSIC on 

valittuna ja sisäinen kiintolevy käytössä.
3* Käytettävissä vain, kun ulkoinen palvelin 

on käytössä.  
4* Käytettävissä vain, kun järjestelmään on 

liitetty lisävarusteena saatava CD Ripping 

Device -laite. 
5* Käytettävissä vain, kun AUDIO MASTER 

-asetus on YES. 
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Päivittäisessä käytössä tarvittavat 

BeoSoundin valikot ovat käytettävissä 

osoittimella ja ohjainpyörällä.

Lisäasetusten valikot on piilotettu, 

koska niitä ei tarvita usein, sillä ne 

ovat tilannenäyttöjä, tai koska 

näiden valikoiden asetusten 

muuttaminen voi vaikuttaa 

BeoSoundin suorituskykyyn. 

Lisävalikoiden näyttäminen: 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina   kahdesti ja paina sitten GO. 

Tässä näkyvät vain lisävalikot. 

SYSTEM INFO 

SYSTEM SETTINGS 

MAINTENANCE 

SERVICE SETTINGS 

PRODUCT INFO 

NETWORK SETTINGS 

ROLES 

BS5 CASE TEMP 
BM5 CASE TEMP 
BM5 HDD TEMP 
BM5 UPTIME 

POWER SAVING 
DEBUG LOGGING

SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN 
REBOOT 

MUSIC STORAGE 
MUSIC SERVER 
REBUILD MUSIC SERVER*6 

CD DRIVE*7 

CLIENT PASSWORD 
HOST NAME 
LOCATION 

DELAY*8 

Lisävalikkojen esittely

6* Käytettävissä vain, kun MUSIC SERVER 

-asetuksena on YES.
7* Ilmaisee, onko CD Ripping Device -laite 

kytkettynä. Tämän valikon avulla voit 

tarkistaa, onko CD Ripping Device -laite 

kytketty oikein. Vaihtoehdot ovat DETECTED 

(havaittu) ja NOT DETECTED (ei havaittu).  

Jos näkyvissä on NOT DETECTED, tarkista 

BeoSound 5 -järjestelmän ja CD Ripping 

Device -laitteen väliset liitännät. 
8* Käytettävissä vain, kun AM OPTION 

-asetuksena on 0. 
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Käyttöpaneeli 

Käytettävän lähteen ja näkymän 

mukaan saat näkyviin eri vaihtoehtoja, 

kun pidät GO-näppäintä painettuna 

kohteen ollessa korostettuna. 

N.MUSIC 

REMOVE … Poista albumi, esittäjä tai 

kappale kaikista näkymistä ja luetteloista. 

ADD TO … Lisää kohde suosikkeihin. Jos  

et halua lisätä tiettyä kappaletta MOTS-

toiminnon luomaan soittolistaan, lisää se 

kohtaan EXCLUDE LIST. 

N.RADIO 

REMOVE … Poista asema. 

ADD TO … Lisää asema suosikkeihin. 

Värilistat ja numeroidut suosikit 

REMOVE … Poista albumi, esittäjä,  

kappale tai asema luettelosta.

CLEAR LIST … Tyhjennä koko luettelo. 

PLAY QUEUE 

REMOVE … Poista kappale soittojonosta.

CLEAR QUEUE … Tyhjennä soittojono. 

ADD TO … Lisää kohde suosikkeihin. Jos et 

halua lisätä tiettyä kappaletta MOTS-

toiminnon luomaan soittolistaan, lisää se 

kohtaan EXCLUDE LIST.  

EXCLUDE LIST 

REMOVE … Poista kohde pois jätettävien 

luettelosta lisätäksesi sen uudestaan  

MOTS-toimintoon. 

CLEAR LIST … Tyhjennä koko luettelo.

RIPPING

Kun CD-levy siirtokopioidaan, kappaleet 

näkyvät yksitellen luettelossa. 

Siirtokopioidut kappaleet voidaan valita 

toistoa varten.

RECENTLY ADDED

Luettelo sisältää kaikki kappaleet, jotka on 

hiljattain lisätty sisäiselle kiintolevylle. 

Luettelon järjestys määräytyy sen mukaan, 

missä järjestyksessä albumit on lisätty 

kiintolevylle. 

Luettelossa näkyvät sekä CD Ripping Device 

-laitteen avulla lisätyt kappaleet että 

järjestelmään liitetystä tietokoneesta siirretyt 

kappaleet.

Musiikkijärjestelmää käytetään sen 

käyttöpaneelin avulla. Voit selata 

musiikkia ja radioasemia sekä tehdä 

valintoja. 

GO-näppäin – valintojen vahvistamiseen 
Kun kohde on valittu, paina ja pidä 
pohjassa GO-näppäintä nähdäksesi 
valittavanasi olevat vaihtoehdot 

Äänenvoimakkuuden 
säätöpyörä – 
äänenvoimakkuuden 
säätämiseen

Ohjainpyörä – selaamiseen  

Osoitin – näkymän 
valitsemiseen

Valmiustilan 
näppäin 

Siirry vasemmalle – siirry alavalikoihin tai 
alanäkymiin. Siirry oikealle – siirry yksi taso 
taaksepäin valikoissa tai näkymissä. Poistu 
valikoista tallentamatta.
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Beo5:n tai Beo6:n käyttäminen 

Kosketusnäppäin 

Valitse käytettävä lähde koskettamalla näyttöä. 

Lisää toistettava kappale MOTS-toimintoon. 

Palaa Beo5-/Beo6-valikoissa taaksepäin. 

Tuo valintanäppäimet näyttöön. 

Palaa takaisin painamalla uudelleen. 

Näytä kappaleiden ja asemien valintanumerot. 

Palaa takaisin painamalla uudelleen. 

Pysäytä toisto 

Aloita toisto. 

Valitse värilista. Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää. 

Valitse numeroitu suosikki. 

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä. 

Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään. 

Tee valintoja valikoissa käyttämällä keskinäppäintä. 

Käytä ohjainnäppäintä valikoissa liikkumiseen. 

Selaa kappaleita tai asemia. 

Siirry albumeihin. 

Siirry valmiustilaan. 

Jos käytät Beo5- tai Beo6-

kaukosäädintä, se on määritettävä 

käytettäväksi musiikkijärjestelmän 

kanssa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1 – 99

+
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Beo6:n käyttäminen kaksitiejärjestelmässä 

Kun Beo6-kaukosäädin on 

määritetty kaksitiejärjestelmää 

varten ja kytketty langattomaan 

verkkoon, voit selata 

musiikkijärjestelmän musiikkia 

kaukosäätimellä. Näet, mitä 

kappaletta parhaillaan toistetaan, 

ja voit vaihtaa kappaleita tai 

lisätä niitä soittojonoon.

Musiikkijärjestelmän on oltava 

kytkettynä verkkoon.

Lisätietoja Beo6:n kytkemisestä 

langattomaan verkkoon saat sen 

omasta opaskirjasta.

Jos haluat käyttää BeoSound 5:tä 

langattomasti Beo6:n kanssa, sinun 

täytyy odottaa, että Beo6 muodostaa 

yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos asetat Beo6:n laturiin, toistonäyttö 

jää päälle. Voit edelleen käyttää 

BeoSound 5:tä.

N.MUSIC-lähteen selaus Beo6:lla

Parhaillaan toistettavan kappaleen  

kansi näkyy Beo6:ssa, ja voit selata 

musiikkikokoelmaasi lisätäksesi 

kappaleita soittojonoon tai luodaksesi 

uuden MOTS-listan. Kun asetat kappaleen 

uuden MOTS-listan lähtökohdaksi, 

parhaillaan toistettavan kappaleen toisto 

keskeytetään heti, kun lista on luotu.

Musiikin selaaminen

> Ota musiikkilähde (esim. N.MUSIC) 

käyttöön koskettamalla näppäintä.

Jotta voit kytkeä laitteen päälle, sen tulee 

olla infrapunakantaman sisällä. 

> Paina haluamasi lähteen näppäintä: 

ALBUM tai ARTIST.

> Valitse kirjain, jolla haluamasi albumi tai 

artisti alkaa. Album- ja Artist-luettelot ovat 

aakkosjärjestyksessä. 

> Liu'uta sormi näytön poikki (ylhäältä alas 

tai päinvastoin) siirtyäksesi näytöstä 

toiseen.

> Valitse painamalla lyhyesti. 

> Avaa valitun kohteen vaihtoehdot 

painamalla kohdetta pitkään.

Soittojonoon lisääminen

> Avaa vaihtoehto QUEUE painamalla 

kohdetta pitkään.

> Lisää kappale soittojonoon painamalla 

QUEUE-näppäintä.

Kappaleen käyttäminen MOTS-listan 

lähtökohtana

> Avaa vaihtoehto MOTS painamalla 

kohdetta pitkään.

> Valitse kappale MOTS-listan lähtökohdaksi 

painamalla MOTS-symbolia . 

Kaikissa luetteloissa voit painaa kohdetta 

tuodaksesi näyttöön kohteen kaikki 

vaihtoehdot. 

Viimeksi soitetun kappaleen kansi näkyy 

vasemmalla. Oikeanpuoleinen kansi antaa 

ideoita uudesta musiikista.

Painamalla kirjainta saat näkyviin Albums- tai 

Artists-luettelon. 

Palaa näppäimistöön painamalla näytön 

vasemmassa reunassa näkyvää kirjainta. 

Painamalla Playing-näytössä näkyvää kantta 

saat näkyviin soittojonon.

 Music

 Artist 

 Album 

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V  W  X  Y  Z  +

Albums

A Abbey Road

B Black Sabbath

Blind Faith

Blue Oyster Cult

C City Reading

 Playing

 Acoustic LadyLand

 Skinny Grin

 New Me
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Beo4-näytöstä näet aktivoidun lähteen tai toiminnon. 

Ota N.MUSIC käyttöön. Tuo N.MUSIC näyttöön painamalla LIST. 

Ota N.RADIO käyttöön. Tuo N.RADIO näyttöön painamalla LIST.

Ota A.AUX-lähde käyttöön. Tuo A.AUX näyttöön painamalla LIST. 

Lisää toistettava kappale MOTS-toimintoon. Tuo MOTS näkyviin näyttöön painamalla LIST. 

Ota N.RADIO käyttöön, jos N.Radio-lähde on määritetty tälle näppäimelle. 

Ota N.MUSIC käyttöön, jos N.Music-lähde on määritetty tälle näppäimelle. 

Ota N.MUSIC käyttöön, jos N.Music-lähde on määritetty tälle näppäimelle. 

Valitse toistettavaksi numeroitu suosikki. 

Tuo Beo4:n näyttöön ”lisänäppäimiä” toimintoja ja lähteitä varten. 

Siirry luettelossa näppäinten  ja  avulla, ja vahvista valinta painamalla keskinäppäintä. 

Keski- ja ohjainnäppäin; hyväksy valinnat ja liiku LIST-valikossa. 

Selaa kappaleita tai asemia. 

Siirry albumeihin.

Valitse musiikki- tai radiovärilista. 

 

Säädä äänenvoimakkuutta. 

Mykistä painamalla keskustaa. 

Pysäytä toisto. 

Aloita toisto painamalla näppäintä. Lisää toistettava kappale MOTS-toimintoon pitämällä 

näppäintä painettuna. 

Siirry valmiustilaan. 

Beo4:n käyttäminen 

Musiikkijärjestelmää voidaan ohjata 

myös Beo4-kaukosäätimellä. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD

A.MEM

MOTS

RADIO

N. RADIO 
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Ääniasetusten säätäminen 

Tallenna haluamasi ääniasetukset. 

Kun jokin ääniasetus on 

tallennettu, toisto alkaa tällä 

äänenvoimakkuudella aina, kun 

laitteeseen kytketään virta. 

Äänen oletusasetukset ovat 

neutraaleja ja sopivat useimpiin 

kuuntelutilanteisiin. 

Kun kytket BeoLab 5 -kaiuttimet 

musiikkijärjestelmään, se on 

määritettävä SPEAKER TYPE 

-valikossa. 

SOUND-valikko ei ole käytettävissä, 

kun musiikkijärjestelmän asetuksena 

on Option 0. 

Äänenvoimakkuuden, basson tai diskantin säätäminen 

Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin 

ja tasapainon tasot voidaan tallentaa. 

Loudness-toiminnon avulla 

kompensoidaan ihmiskorvan vajavaista 

kykyä kuulla korkeita ja matalia 

taajuuksia. Kun äänenvoimakkuus on 

alhainen, näitä taajuuksia vahvistetaan, 

jolloin hiljaisesta musiikista tulee 

dynaamisempaa. 

Ääniasetukset 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta SOUND osoittimen avulla. 

> Käännä ohjainpyörää ja valitse 

säädettävä äänielementti (VOLUME, 

BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS tai 

SPEAKER TYPE) ja paina GO. Nykyinen arvo 

on ohjainpyörän keskiössä, kun valikko 

avataan. 

> Valitse ääniasetus kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

Ääntä säädettäessä kaiuttimet reagoivat 

säätöjen mukaisesti. 

Äänenvoimakkuuden taso 0 mykistää äänen. 

Tallennettu äänenvoimakkuuden taso ei voi 

olla 0 eikä suurempi kuin 75. 

Jos musiikkijärjestelmäsi asetus on Option 0, 

musiikkijärjestelmän äänenvoimakkuus 

näkyy aina enimmäisäänenvoimakkuutena. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS

SPEAKER TYPE 
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Kielen ja aikavyöhykkeen vaihtaminen 

Musiikkijärjestelmän näytön 

kielen voi vaihtaa milloin tahansa.

Kun kieli on valittu, kaikki valikot 

ja näyttöviestit näkyvät valitulla 

kielellä. 

Musiikkijärjestelmä käynnistyy 

uudelleen, kun vaihdat kielen. 

Varmista, että aikavyöhyke on 

määritetty oikein, jos 

BeoSound 5 kuuluu Play Timer 

-toimintoon. 

Musiikkijärjestelmän näytön kieltä voi 

vaihtaa omien mieltymysten mukaisesti. 

Kielen vaihtaminen 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta SYSTEM SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse LANGUAGE kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse haluamasi kieli kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Poistu valikosta osoittimen avulla. 

Oikean aikavyöhykkeen määrittäminen

> Korosta MODE osoittimen avulla.

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Korosta SYSTEM SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse TIME ZONE kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Valitse oikea aikavyöhyke kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Poistu valikosta osoittimen avulla.

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Voit valita haluamasi kielen SYSTEM 

SETTINGS -valikossa. Nykyinen näytön kieli 

näytetään valikon avaamisen yhteydessä; 

tässä ENGLISH. 
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Huoltovalikko 

Valikossa voit ottaa käyttöön 

puhdistustoiminnon poistaaksesi 

turhia kappaleita sisäisestä 

kiintolevystä. Puhdistustoiminto 

on käytettävissä vain, kun 

sisäinen kiintolevy on valittu 

musiikin tallennusvälineeksi. 

Huomaa, että vaikka poistat 

kohteita sisäisestä kiintolevystä, 

ne tulevat uudelleen näkyviin, jos 

siirrät ne uudestaan kiintolevyyn. 

Voit myös päivittää 

tuoteohjelmiston ja lukea tietoja 
tuotteesi uusimmasta ohjelmistosta. 

Lisävalikko SUBMIT LOGS TO BANG & 

OLUFSEN kerää tuotevirhelokeja ja 

lähettää ne pakattuina Internetin 

kautta Bang & Olufsenille. Ne 

voidaan lähettää onnistuneesti vain 

huoltoasentajan pyynnöstä. 

Puhdistustoiminto 

Puhdistustoiminnolla voit poistaa 

kappaleita, albumeja tai esittäjiä 

pysyvästi sisäisestä kiintolevystä. Jotta 

puhdistustoimintoa voi käyttää, se on 

otettava käyttöön, kun N.Music on 

käytössä.

Puhdistustoiminnon ottaminen 

käyttöön

> Korosta MODE osoittimen avulla.

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Korosta MAINTENANCE osoittimen avulla.

> Valitse CLEAN-UP kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO.

> Valitse ON kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO.

Kun korostat kohteen luettelosta (esim. 

Artist-näkymän N.Music-vaihtoehdossa),  

voit myös poistaa kohteita, kun painat GO-

näppäintä. 

Manuaalinen ohjelmistopäivitys

Voit päivittää ohjelmiston manuaalisesti 

tai asettaa järjestelmän päivittämään 

ohjelmiston automaattisesti. Järjestelmä 

käynnistyy uudelleen, kun päivität 

ohjelmiston.  

Ohjelmiston päivittäminen manuaalisesti 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Korosta MAINTENANCE osoittimen 

avulla. 

Valitse UPDATE SOFTWARE kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Näytössä näkyy Bang & Olufsenin logo  

ja seuraava viesti: ”Checking for new 

software - Press GO to cancel”. 

> Kun ohjelmiston päivitys on suoritettu, 

näytössä näkyy viesti ”Download 100% 

completed”. Jos uutta ohjelmistoa ei ole 

saatavilla, näytössä näkyy viesti ”No new 

software update available”. 

 > Kytke järjestelmä valmiustilaan, jotta 

ohjelmiston päivitys tulee voimaan. 

HUOMAA! Ohjelmiston manuaalinen 

päivittäminen on kertatoiminto, jolla ei ole 

vaikutusta AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE 

-asetukseen. 

HUOMAA! Manuaalinen ohjelmiston 

päivittäminen vaikuttaa toistoon.
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>> Huoltovalikko 

Automaattinen 
ohjelmistopäivitys

Suosittelemme automaattisen 

ohjelmistopäivityksen jättämistä 

käyttöön.

Automaattinen ohjelmistopäivitys 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta MAINTENANCE osoittimen 

avulla. 

> Valitse AUTOMATIC SOFTWARE 

UPDATE kääntämällä ohjainpyörää. 

Paina GO.

> Valitse YES tai NO ja paina GO.  

Asetus on oletusasetus. 

> Poistu valikosta osoittimen avulla. 

HUOMAA! Suosittelemme asetuksen 

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE – YES 

käyttöön ottamista. Jos asetus ei ole 

käytössä, järjestelmä ei hae automaattisesti 

uusia ohjelmistopäivityksiä.  

Eject disc 

Jos musiikkijärjestelmä on varustettu 

lisävarusteena saatavalla CD Ripping 

Device -laitteella, tätä toimintoa 

voidaan käyttää CD-levyn poistamiseen 

laitteesta. Toiminto on hyödyllinen, kun 

olet asettanut levyn laitteeseen, muttet 

haluakaan siirtokopioida sitä. 

Levyn poistaminen laitteesta …

> Korosta MODE osoittimen avulla.

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Korosta MAINTENANCE osoittimen 

avulla.

> Valitse EJECT DISC kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

Lisätietoja lisävarusteena saatavan CD 

Ripping Device -laitteen asetusten 

määrittämisestä on kohdassa ”Service 

Settings -asetukset”.  

CLEAN-UP

UPDATE SOFTWARE

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

EJECT DISC

LATEST RELEASE INFORMATION

ABOUT
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Huoltoasetukset 

SERVICE SETTINGS -valikossa  

voit pidentää Internet-radion 

puskuriaikaa ja poistaa MOTS-

toiminnon käytöstä. 

Voit määrittää, aloittaako 

lisävarusteena saatava CD 

Ripping Device siirtokopioinnin 

automaattisesti ja toistetaanko 

kopioitava CD-levy siirron aikana. 

Voit myös avata piilotetut  

valikot valitsemalla musiikin 

tallennusvälineen. 

N.RADIO-puskuri 

Jos ääni katkeilee Internet-radiota 

kuunneltaessa, voit tehostaa heikon 

Internet-yhteyden tai heikon Internet-

radiolähetyksen vastaanottoa lisäämällä 

puskuriaikaa. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse N.RADIO BUFFER kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse puskuriaika sekunteina kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

Huomaa, että puskuriajan pidentäminen voi 

pidentää myös radion käynnistysaikaa. 

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-

radioasemien laatua. 

MOTS-toiminnon poistaminen 
käytöstä 

MOTS-toiminto käyttää automaattisesti 

soittojonosi viimeisintä kappaletta ja 

luo sen avulla sarjan samankaltaisia 

kappaleita. MOTS-toiminto on käytössä 

oletuksena. Jos kuitenkin haluat kuunnella 

ainoastaan itse valitsemaasi musiikkia, 

MOTS-toiminnon voi poistaa käytöstä. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse DISABLE MOT kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse YES kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 

Kun MOTS on poistettu käytöstä, musiikkia 

toistetaan vain manuaalisesti kootusta 

soittojonosta. Katso lisätietoja MOTS-

toiminnosta kohdasta ”MOTS”. 
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>> Service settings -asetukset 

CD Ripping Device -laitteen 
käynnistyminen

CD Ripping Device -laite on määritetty 

käynnistymään, kun käytät BeoSound 5 

-järjestelmää suoraan laitteesta joko 

ohjainpyörän, valitsimen tai näppäimien 

avulla. Voit muuttaa tätä asetusta niin, 

että CD Ripping Device -laite käynnistyy 

aina, kun BeoSound 5 -järjestelmään 

kytketään virta. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse CD RIPPING DEVICE kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse ALWAYS ON kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

Kun käytössä on tehdasasetus "MANUAL 

ON", CD Ripping Device -laitetta ei kytketä 

päälle, kun BeoSound 5 -järjestelmää 

käytetään kaukosäätimellä tai linkkihuoneessa. 

BeoSound 5 -järjestelmää on käytettävä 

suoraan laitteesta, jotta CD Ripping Device 

-laite käynnistyy. 

Automaattinen siirtokopiointi 

Kun järjestelmään on liitetty 

lisävarusteena saatava CD Ripping Device 

-laite, se voidaan määrittää aloittamaan 

siirtokopiointi automaattisesti, kun 

laitteeseen asetetaan CD-äänilevy. Kun 

CD-levy on siirtokopioitu, metatiedot 

siirretään automaattisesti, jos ne ovat 

saatavilla. Jos metatietoja ei ole saatavilla, 

ne voidaan lisätä manuaalisesti ja siirtää 

järjestelmään liitetyn tietokoneen avulla. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse AUTO-RIP kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO. 

> Valitse ON kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 

Jos valitse OFF-vaihtoehdon, siirtokopiointi 

alkaa vasta, kun vahvistat sen. 

CD-levyt siirtokopioidaan häviöttömään 

WMA-muotoon. Vain tavallisia CD-äänilevyjä, 

joiden sisältöä ei ole pakattu, voidaan 

siirtokopioida 

Automaattinen toisto 

Kun siirtokopioit CD-äänilevyn,  

voit määrittää järjestelmän toistamaan 

levyn heti, kun se on kopioitu. 

Musiikkijärjestelmä alkaa toistaa  

CD-levyn ensimmäistä kappaletta heti, 

kun se on siirtokopioitu. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse AUTO-PLAY kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse ON kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 

Voit valita toisen lähteen, albumin,  

artistin tai kappaleen milloin tahansa 

siirtokopioinnin aikana. Et kuitenkaan voi 

siirtyä kopioitavan CD-levyn kappaleisiin, 

ennen kuin kaikki kappaleet on kopioitu. 
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>> Huoltoasetukset 

Musiikin tallennuslaite 

Jos musiikin tallennuslaitteena on NAS, 

BeoSound 5 on määritettävä sen käyttöä 

varten. BeoSound 5 on tehtaalla määritetty 

käyttämään sisäistä kiintolevyä. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse MUSIC STORAGE kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse BeoMaster 5 (sisäinen kiintolevy) 

tai kytketty palvelin kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

Bang & Olufsen suosittelee 

verkkotallennuslaitteen käyttämistä. Kysy 

lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 

Musiikkipalvelin 

Esimerkiksi BeoSound 5 Encoren 

asetuksissa voit määrittää BeoSound 5:n 

toimimaan musiikkipalvelimena, jotta 

muut laitteet voivat käyttää sen sisältöä. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse MUSIC SERVER kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse YES  kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 

Kun MUSIC SERVER -toiminto on otettu 

käyttöön, järjestelmä ei siirry keskeytystilaan 

eikä kiintolevy kytkeydy pois käytöstä. 

Musiikkijärjestelmän 
palauttaminen 

Tämä vaihtoehto on käytössä vain,  

jos sisäistä kiintolevyä käytetään 

musiikkipalvelimena. Jos sisäiseen 

kiintolevyyn tallennettu musiikki ei 

jostain syystä näy selattaessa, voit hakea 

musiikkia uudestaan sisäisestä 

kiintolevystä. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO. 

> Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen 

avulla. 

> Valitse REBUILD MUSIC SERVER 

kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse YES kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 
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Verkkokokoonpano 

Järjestelmän voi määrittää 

toimimaan verkossa langallisen  

tai langattoman yhteyden kautta. 

Luotettavuuden takaamiseksi 

Bang & Olufsen suosittelee 

langallista yhteyttä. 

Bang & Olufsen suosittelee myös 

erillisen reitittimen ja tukiaseman 

(Network Link -reitittimen) 

käyttöä digitaalisen musiikin 

luotettavan toiston takaamiseksi. 

BeoSoundin asennus kannattaa 

jättää aina Bang & Olufsenin 

asentajan tehtäväksi. 

Kysy lisätietoja Bang & Olufsenin 

verkkokokoonpanosta 

jälleenmyyjältäsi. 

Network Link -reititin

BeoSound 5 on kytkettävä Network Link 

-reitittimeen. Yhteys voi olla langallinen 

tai langaton. Sisäistä kiintolevyä 

käytettäessä suosittelemme langallista 

yhteyttä. Langaton ratkaisu edellyttää 

langatonta USB-liitäntäsovitinta, joka 

on ostettava erikseen. Kytkennän 

jälkeen BeoSound 5 voi toistaa NAS-

laitteeseen tallennettua musiikkia, joka 

on myös kytketty Network Link -reittimeen. 

NAS-laitetta käytettäessä musiikin on oltava 

NAS-laitteen käytettävissä. 

Verkkotietojen katselu 

Verkkoyhteyttä varten tehdyt asetukset 

näkyvät NETWORK INFO -valikossa. 

> Korosta musiikkijärjestelmän MODE 

osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta NETWORK INFO osoittimen 

avulla. Nyt voit nähdä verkkoyhteyden 

asetukset. 

Lisätietoja palvelimen ja salasanan 

vaihtamisesta saat seuraavalta sivulta. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE
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Palvelimen nimi, IP-osoite ja asiakkaan salasana

Joissakin tapauksissa tarvitset tietoja 

palvelimen nimestä, IP-osoitteesta ja 

asiakkaan salasanasta BeoSound 5:n 

asetuksissa, jos esimerkiksi reittimesi 

yhteys on katkennut. 

Voit etsiä tiedot NETWORK INFO 

-valikosta, mutta jos haluat muuttaa 

salasanan tai palvelimen nimen, siirry 

lisävalikkoon NETWORK SETTINGS. Jos 

muutat palvelimen nimen, järjestelmä 

käynnistyy uudelleen. 

Verkkoasetusten muuttaminen

> Korosta MODE osoittimen avulla.

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO.

> Valitse NETWORK SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Korosta muutettava asetus ja paina GO.

> Noudata näytön ohjeita ja tallenna 

muutokset painamalla GO. 

>> Verkkokokoonpano 

CLIENT PASSWORD

HOST NAME

LOCATION
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Musiikin tuominen saataville 

Ennen järjestelmän käyttämistä 

se on yhdistettävä Internetiin ja 

haluamasi musiikkilähteet on 

tuotava saataville. 

Musiikkijärjestelmässäsi voi 

käyttää lukuisia eri musiikkilähteitä: 

Internet-radiota, musiikkia 

BeoMaster 5:een kytketystä 

lähteestä (lisävaruste vaaditaan), 

BeoMasrer 5 -laitetta ja 

verkkotallennuslaitetta (NAS). 

Saat jälleenmyyjältäsi apua 

järjestelmän kokoonpanoon ja 

lähteiden käyttöön ottamiseen. 

Jos käytät sisäistä kiintolevyä, 

musiikki on siirrettävä  

BeoMaster 5:een toistettavaksi. 

Siirto voidaan tehdä PC- tai  

MAC-tietokoneella käyttämällä 

BeoConnect-ohjelmistoa tai 

lisävarusteena saatavaa CD 

Ripping Device -laitetta. 

BeoConnect-ohjelma 

BeoConnect-ohjelma on asennettava 

BeoMaster 5:een kytkettyyn 

tietokoneeseen. Kytkennät ja asetukset 

on annettava valtuutetun Bang & Olufsen 

-asentajan tehtäväksi.

BeoConnectin Windows-ohjelma on 

ladattavissa täältä: 

www.bang-olufsen.com/software-

downloads 

BeoConnectin Windows-ohjelman opas 

sisältyy ohjelmaan, mutta se on myös 

ladattavissa täältä: 

www.bang-olufsen.com/guides 

BeoConnectin MAC-ohjelma on ladattavissa 

täältä: 

www.bang-olufsen.com/software-downloads 

BeoConnectin MAC-ohjelman opas sisältyy 

ohjelmaan, mutta se on myös ladattavissa 

sivustosta.

Voit kopioida CD-levysi ja siirtää musiikkia 

BeoMaster 5:een käyttämällä Windows 

Media Player -ohjelmaa, ja voit käyttää 

järjestämiseen Windows Exploreria tai 

iTunesia, mutta BeoConnect on asennettava 

tietokoneeseen, koska se toimii linkkinä 

BeoMaster 5:een.

Katso lisätietoja osoitteesta www.bang-

olufsen.com/faq ja BeoSound 5:stä. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE

http://bang-olufsen.com/software-downloads
http://bang-olufsen.com/software-downloads
http://www.bang-olufsen.com/guides.
http://www.bang-olufsen.com/software-downloads
http://bang-olufsen.com/faq
http://bang-olufsen.com/faq
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Internet-radion toistaminen 

Jotta radiota voi kuunnella, 

musiikkijärjestelmän on oltava 

yhteydessä Internetiin ja sinun on 

rekisteröidyttävä BeoConnect-ohjelman 

kautta. Lisätietoja on BeoConnectin 

opaskirjassa. 

Internet-radion ottaminen käyttöön 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse N.RADIO kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse haluamasi asema ja aloita toisto 

painamalla GO. 

* Jos N.MUSIC-lähde on nimetty uudelleen 

RADIO:ksi Beo4:n helpomman käytön vuoksi, 

valitse RADIO. Lisätietoja on kohdassa 

”Lähteiden nimien muuttaminen”. 

Ääni saattaa kuulua pienellä viipeellä. Kuluva 

aika vaihtelee Internet-yhteyden nopeuden, 

N.Radion puskuriajan pituuden ja valitun 

radioaseman suorituskyvyn mukaan. 

Lisätietoja on kohdassa ”N.Radion puskuri”. 

Voit lisätä suosikkiradioasemasi 

suosikkiluetteloosi, jotta ne voi valita 

nopeasti. Lisätietoja on kohdassa 

”Värilistojen ja numeroitujen suosikkien 

luominen”. 

>> Musiikin tuominen saataville 

N.MUSIC

N.RADIO

A.AUX

SETTINGS
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Musiikin toistaminen N.MUSIC-lähteestä

Musiikkijärjestelmälläsi voit käyttää 

verkossasi olevaa digitaalista musiikin 

tallennusvälinettäsi. Digitaalinen 

musiikin tallennusväline voi olla joko 

sisäinen kiintolevy tai valikoima 

tavallisia NAS-laitteita. 

Bang & Olufsenin jälleenmyyjän on 

tehtävä asennus puolestasi. 

Jos musiikin tallennuslaite (NAS) 

sammutetaan, tallennuslaitteella  

olevaa musiikkia ei voi toistaa.  Kun 

tallennuslaitteen virta kytketään 

uudelleen, musiikkijärjestelmä 

muodostaa automaattisesti yhteyden 

musiikin tallennusvälineeseen. 

Ota N.MUSIC käyttöön 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse N.MUSIC kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.* 

> Valitse haluamasi musiikki ja aloita toisto 

painamalla GO. 

* Jos N.N.MUSIC-lähde on nimetty uudelleen 

CD:ksi tai A.MEM:ksi Beo4:n helpomman 

käytön vuoksi, valitse CD tai A.MEM. 

Lisätietoja on kohdassa ”Lähteiden nimien 

muuttaminen”. 

Musiikin tallennuslaite 

Musiikkijärjestelmä on tehtaalla 

määritetty toistamaan musiikkia 

sisäisestä kiintolevystä. Voit kuitenkin 

vaihtaa asetukseksi NAS-laitteen, jos se 

on käytettävissä ja jos järjestelmä on 

määritetty sitä varten. Lisätietoja on 

kohdassa ”Musiikin tallennuslaite”. 

>> Musiikin tuominen saataville 
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Huomaa seuraavat seikat, kun 

muodostat yhteyden uuteen musiikin 

tallennuslaitteeseen ensimmäistä kertaa: 

– Musiikkijärjestelmältä kestää hetken 

luetteloida musiikkikokoelma selausta 

varten. Tietoja tiedostomuodoista on 

osoitteessa www.bang-olufsen.com  

– MOTS analysoi digitaalisen musiikin 

tallennuslaitteen musiikkia, kun 

musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.  

Kun muodostat yhteyden uuteen musiikin 

tallennuslaitteseen, anna laitteen olla 

jonkin aikaa valmiustilassa, jotta MOTS 

ehtii suorittaa toiminnon. Mitä enemmän 

musiikin tallennuslaitteessa on tiedostoja, 

sitä kauemmin toiminto kestää. Laskennan 

eteneminen näkyy kohdassa QUEUE,  

jossa näkyy MOTS-logo ja suoritettu 

prosenttiosuus.

 Suuren musiikkikokoelman laskeminen voi 

kestää päiviä. 

Jotta NAS-laitteella oleva musiikki on 

saatavilla, NAS-laitteen UPnP/DLNA on 

otettava käyttöön. Katso lisätietoja NAS-

laitteen mukana toimitetusta opaskirjasta. 

Bang & Olufsen on testannut 

musiikkijärjestelmän toiminnan useiden 

huippuluokan NAS-laitteiden kanssa. 

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn 

takaamiseksi vain testattujen NAS-laitteiden 

käyttöä suositellaan. Lisätietoja saat 

jälleenmyyjältä. 

>> Musiikin tuominen saataville 

http://www.bang-olufsen.com
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Lisämusiikki tuloliitännästä 

Voit kuunnella ulkoisen laitteen 

musiikkia musiikkijärjestelmän 

kaiuttimista. 

Yhteyden muodostamiseen tarvitaan 

USB-audioliitäntä. Se on ostettava 

erikseen. Bluetooth-laitteen käyttöön 

BeoSound 5:n kanssa tarvitaan myös 

USB-audioliitäntään kytketty Bluetooth-

vastaanotin, joka on myös lisävaruste. 

Lisätietoja musiikin kuuntelusta 

ulkoisista laitteista saat Bang & 

Olufsenin jälleenmyyjältä. 

Tätä yhteyttä voi käyttää vain 

BeoSound 5:n AUDIO MASTER 

-asetuksen ollessa YES. 

Kytkemäsi musiikkilaite on BeoSound 5:ssä 

A.AUX-lähde. Laitteen voi ottaa käyttöön, 

mutta sitä ei voi käyttää suoraan 

BeoSoundilla tai kaukosäätimellä. 

A.AUX-lähteen ottaminen käyttöön 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse A.AUX kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO. 

> Käytä kytkettyä laitetta tavalliseen tapaan. 

>> Musiikin tuominen saataville 

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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>> Musiikin tuominen saataville 

Lisämusiikki ulkoisesta laitteesta 

Voit kuunnella ulkoisen laitteen, kuten 

älypuhelimen tai tietokoneen, musiikkia 

musiikkijärjestelmän kaiuttimista. 

Laitteen on oltava kytkettynä samaan 

verkkoon kuin BeoSound 5, ja laitteen 

sovelluksen on voitava viestiä BeoSound 5:n 

kanssa. Kun yhteys on muodostettu, 

ulkoinen laite hallitsee BeoSound 5:tä. 

Jos ulkoinen laite valitsee BeoSound 5:n 

lähtölähteeksi kuunnellessasi esimerkiksi 

N.Radiota, N.Radion toisto keskeytyy ja 

sen sijaan toistetaan ulkoisen laitteen 

musiikkia. 

Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjältä. 

Tätä yhteyttä voi käyttää vain 

BeoSound 5:n AUDIO MASTER 

-asetuksen ollessa YES. 

Kytketty musiikkilaite näkyy lähteenä A.AUX 

BeoSound 5:ssä. A.AUX-lähde keskeyttää 

parhaillaan käytössä olevan lähteen 

BeoSound 5:ssä. Lähdettä ei voi käyttää 

suoraan BeoSoundilla tai kaukosäätimellä, 

eikä sitä voi ottaa käyttöön BeoSound 5:llä 

tai kaukosäätimellä. 

A.AUX-lähteen ottaminen käyttöön 

> Muodosta yhteys BeoSound 5:stä 

laitteeseen. 

> Käytä kytkettyä laitetta tavalliseen tapaan. 

INTERNET

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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Värilistojen ja numeroitujen suosikkien luominen 

Voit luoda omia soittolistoja. 

Soittolistoihin voi käyttää neljää 

väriä: punainen, vihreä, keltainen 

ja sininen. Esimerkiksi jokainen 

perheenjäsen voi luoda oman 

listan suosikkikappaleistaan tai 

-radioasemistaan. Listoja voi luoda 

myös erityistilanteita, kuten 

lomamatkoja tai juhlia varten. 

Voit määrittää radiolle 

kaukosäätimen pikanäppäimen. 

Kun määrität numeron N.Music-
kohteelle, voit käyttää numeroitua 

kohdetta MOTS-listan 

lähtökohtana, muttet valita sitä 

toistettavaksi kaukosäätimen 

numeronäppäimillä. 

Värilistat ja numeroidut suosikit 

pätevät valitsemassasi musiikin 

tallennusvälineessä. Jos vaihdat 

tallennusvälinettä, ne poistetaan. 

Värilistat 

Kaikki neljä värilistaa ovat soittolistoja, 

jotka voivat sisältää useita kappaleita, 

albumeja, esittäjiä tai radioasemia. Kun 

lisäät värilistaan, kohde lisätään. 

Värilistan luominen 

> Etsi värilistalle lisättävä kappale, albumi  

tai asema ja pidä sitten GO-näppäintä 

painettuna. 

> Valitse väri kääntämällä ohjainpyörää. 

> Vapauta GO. 

> Nyt voit valita värilistan FAVOURITES-

valikossa tai painamalla Bang & Olufsen 

-kaukosäätimen vastaavaa värinäppäintä. 

Kullekin lähteelle on käytettävissä neljä 

värilistaa; punainen, vihreä, keltainen ja 

sininen radiolähteelle ja musiikkilähteelle.

Numeroidut suosikit 

Jokainen numeroitu suosikki voi sisältää 

yhden radioaseman tai yhden kappaleen. 

Jos määrität uuden kohteen jo käytössä 

olevalle numerolle, se korvaa aiemman 

aseman. 

Numeroidun suosikin luominen

> Etsi numeroitava kohde ja pidä sitten GO-

näppäintä painettuna. 

> Valitse numero kääntämällä ohjainpyörää. 

> Vapauta GO. 

> Nyt voit valita numeroidun suosikin 

FAVOURITES-valikossa tai painamalla 

Bang & Olufsen -kaukosäätimen vastaavaa 

numeronäppäintä. 

Kun valitset numeroidun suosikin asetukselle 

N.RADIO (RADIO), numerolle määritetty 

radioasema kytkeytyy käyttöön.

Kun valitset numeroidun suosikin asetukselle 

N.MUSIC (A.MEM tai CD), kappaletta 

käytetään MOTS-listan lähtökohtana, mutta 

sitä ei toisteta välittömästi. 
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MOTS 

MOTS-toiminnon avulla voit 

kuunnella jatkuvasti samankaltaista 

musiikkia. MOTS-toiminto analysoi 

musiikin samankaltaisuutta 

lukuisten parametrien, kuten äänen, 

dynamiikan ja rytmielementtien 

perusteella, ja luo sitten soittojonon 

samankaltaisista kappaleista.  

MOTS-toimintoa voi käyttää 

musiikin räätälöimiseen tiettyyn 

tilanteeseen sopivaksi tai vain 

toiston aloittamiseen. Sinun 

tarvitsee valita vain yksi kappale, 

jonka perusteella MOTS rakentaa 

automaattisesti listan 

samankaltaisesta musiikista. 

MOTS-toiminto käyttää soittojonon 

luomiseen parhaillaan valittuna olevaa 

musiikkilähdettä. MOTS käyttää vain 

yhtä lähdettä kerrallaan. 

Huomaa, että MOTS-soittojonoja voidaan 

luoda vain sisäisestä kiintolevystä tai 

kytketystä NAS-laitteesta. 

MOTS-analyysi 
MOTS-analyysi perustuu ääneen, 

dynamiikkaan ja rytmielementteihin sekä 

parametreittain suoritettaviin hakuihin 

(esittäjä, albumi ja musiikkilaji). MOTS 

käyttää soittojonoon viimeksi lisättyä 

kappaletta pohjana, jonka ympärille syntyy 

samankaltaisten kappaleiden ketju. Ketju 

lisätään jo olemassa olevaan soittojonoon. 

MOTS ei ole käytössä, jos soittojonon ainoa 

sisältö on värilista. 

MOTS-analyysi suoritetaan musiikin 

tallennusvälineestä, kun musiikkijärjestelmä 

on valmiustilassa. Kun lisäät musiikin 

tallennuslaitteeseen ensimmäisen kerran tai 

otat sen uudelleen käyttöön käytöstä 

poistamisen jälkeen, järjestelmän on oltava 

valmiustilassa jonkin aikaa, jotta MOTS ehtii 

suorittaa analyysin. 

Lisätietoja MOTS-toiminnon käyttöön 

ottamisesta ja käytöstä poistamisesta on 

kohdassa ”MOTS-toiminnon poistaminen 

käytöstä”. 

MOTS-logo. 

MOTS-analyysi 
Kun olet siirtänyt kaiken musiikin 

sisäiseen kiintolevyyn, MOTS-toiminto 

tarvitsee aikaa musiikkikokoelman 

analysointiin, ennen kuin se voi luoda 

soittojonon. Säännönmukaisesti analyysi 

kestää 15 sekuntia kappaletta kohti.

Kun NAS-palvelinta käytetään musiikin 

tallennusvälineenä, myös NAS-laitteen 

musiikki analysoidaan. 

Analyysi tehdään vain järjestelmän 

ollessa valmiustilassa. Siksi lisätyt 

kappaleet voivat kuulua MOTS-jonoon 

vain, kun laite on ollut riittävän pitkään 

valmiustilassa kaikkien kappaleiden 

analysoimiseksi. 

Yksi lähde kerrallaan 
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Roles-valikko 

Musiikkijärjestelmäsi voi olla osa 

linkitysasetuksiin ohjelmoitua 

audio- tai videokeskusyksikön 

ajastinta. 

Jos otat toiminnon käyttöön 

musiikkijärjestelmässä, 

musiikkijärjestelmään kytketyt 

kaiuttimet aloittavat toiston 

ohjelmoituna aikana.

ROLES-valikossa voit määrittää, 

millä kaukosäätimen näppäimellä 

musiikin ja radion toisto otetaan 

käyttöön. 

Oletuksena N.MUSIC-näppäin 

ottaa käyttöön musiikin toiston 

BeoMaster 5:stä (tai muusta 
valitsemastasi musiikkipalvelimesta). 

N.RADIO-näppäin aktivoi 

Internet-radion. 

Beo4-kaukosäätimessä 

molemmat näppäimet ovat  

LIST-valikossa. Jos käytössäsi  

on Beo4-kaukosäädin ja käytät 

lähdettä usein, suosittelemme 

vaihtamaan lähteen nimen ja 

käyttämään N.MUSIC-lähteen 

aktivoimiseen CD- tai A.MEM-

näppäintä ja N.RADIO-lähteen 

aktivoimiseen RADIO-näppäintä. 

Voidaksesi käyttää musiikkijärjestelmään 

kytkettyjä kaiuttimia sinun on aktivoitava 

Play Timer BeoSound 5:ssä. Aktivoinnin 

jälkeen se on käytössä, kunnes se 

kytketään uudelleen pois päältä.

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta ROLES osoittimen avulla. 

> Valitse PLAY TIMER kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse ON kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina GO. 

> Poistu valikosta osoittimen avulla. 

ROLES-valikon sisältö

Musiikkijärjestelmässä käytettävissä 

olevia lähteitä voi käyttää myös 

ohjelmoidun ajastimen lähteinä. 

Jos ajastimen lähteenä on N.MUSIC, 

toisto alkaa punaisesta suosikkilistasta. 

Siksi mitään ei toisteta, jos punaiseen 

listaan ei ole tallennettu mitään.

Jos ajastimen lähteenä on N.RADIO, voit 

valita numeroidun suosikin (kanava). Jos 

valittuun kanavanumeroon ei ole 

tallennettu musiikkijärjestelmässä 

mitään, mitään ei toisteta. 

Muista, että jos olet muuttanut BeoSound 5 

-lähteiden nimeä, uudet nimet valitaan ajastinta 

ohjelmoitaessa. 

Play Timer -ajastuksen ottaminen käyttöön 

PLAY TIMER

AUDIO MASTER

AM OPTION

N.MUSIC

N.RADIO
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>> Roles-valikko 

 

Audio master 

AUDIO MASTER -valikon asetus 

määrittää, toimiiko BeoSound 5 

audiojärjestelmän keskusyksikkönä. 

Asetus vaikuttaa BeoSound 5:n rooliin 

kokoonpanossa ja käytettävissä oleviin 

valikoihin. Et esimerkiksi saa A.AUX-

vaihtoehtoa kytketylle lähteelle, jos 

AUDIO MASTER -valikon asetus on NO. 

Kysy lisätietoja Bang & Olufsenin 

jälleenmyyjältä.

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta ROLES osoittimen avulla. 

> Valitse AUDIO MASTER kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Valitse asianmukainen asetus kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

AM Option 

Kun BeoSound 5 on määritetty 

audiojärjestelmän keskusyksiköksi, 

Option-ohjelmointi on tehtävä myös. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta ROLES osoittimen avulla. 

> Valitse AM OPTION kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO.

> Valitse asianmukainen Option-asetus 

kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO. 

Musiikkijärjestelmässä on viisi Option-

asetusta:

Option 0. Tätä asetusta käytetään,  

kun musiikkijärjestelmä on kytketty 

videojärjestelmään, eikä musiikkijärjestelmään 

ole kytketty suoraan kaiuttimia. 

Option 1. Tätä asetusta käytetään, kun 

musiikkijärjestelmää käytetään yksinään 

tai videojärjestelmään kytkettynä, kun 

musiikkijärjestelmään on kytketty 

kaiuttimet. 

Option 2. Tätä asetusta käytetään, kun 

musiikkijärjestelmä on asennettu yhteen 

huoneeseen ja kytketty toisessa 

huoneessa olevaan videojärjestelmään. 

Option 5. Tätä asetusta käytetään, kun 

musiikkijärjestelmä on asennettu 

linkkihuoneeseen, jossa on myös Bang & 

Olufsen -televisio. 

Option 6. Tätä asetusta käytetään, kun 

musiikkijärjestelmä on asennettu 

linkkihuoneeseen, jossa ei ole Bang & 

Olufsen -televisiota. 

Option 2

Option 5

Option 2
Option 6

Option 1

Option 1
Option 1

Option 2
Option 2

Option 2 Option 0
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Lähteiden nimien muuttaminen 

Jotta N.MUSIC-lähdettä olisi helpompi 

käyttää kaukosäätimellä, voit määrittää 

järjestelmän ottamaan N.MUSIC-lähteen 

käyttöön CD-näppäimen avulla. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Korosta ROLES osoittimen avulla. 

> Valitse CD, A.MEM tai N.MUSIC 

kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

> Tee halutessasi muutokset myös N.RADIO-

lähteelle. 

> Tallenna painamalla GO. 

HUOMAA! Kun muutat lähteen nimeksi CD 

tai A.MEM, se muuttuu myös 

musiikkijärjestelmän näytössä, ja sinun on 

korvattava N.MUSIC sanalla CD tai A.MEM. 

Myös N.RADIO korvataan sanalla RADIO, jos 

muutat myös tätä lähdettä. 

Viive 

Viive voidaan määrittää varmistamaan, 

että kytketty televisio pystyy toistamaan 

musiikkijärjestelmän musiikkia. Tämä 

pätee vain, kun musiikkijärjestelmän 

asetus on Option 0. 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO. 

> Korosta ROLES osoittimen avulla. 

> Valitse DELAY kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina GO.

> Tee tarvittavat viipeen asetukset. 

> Tallenna painamalla GO. 

>> Roles-valikko 
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Käynnistysajan muuttaminen 

Jos haluat nopeuttaa 

musiikkijärjestelmäsi käynnistymistä, 

voit lyhentää käynnistysaikaa. 

Tämä tosin lisää järjestelmän 

valmiustilan virrankulutusta. 

Käynnistysaikaa voi lyhentää 

muuttamalla musiikkijärjestelmän 

POWER SAVING -valikon asetukseksi OFF. 

Oletusvirrankulutuksen muuttaminen 

> Korosta MODE osoittimen avulla. 

> Valitse SETTINGS kääntämällä 

ohjainpyörää. 

> Paina kaksi kertaa   ja paina GO. 

> Korosta SYSTEM SETTINGS osoittimen 

avulla ja paina GO. 

> Valitse POWER SAVING kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Valitse AUTOMATIC tai OFF kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina GO. 

> Poistu valikosta osoittimen avulla. 

SYSTEM SETTINGS -valikossa on myös 

DEBUG LOGGING -valikko. Tämän valikon 

asetusta saa muuttaa vain huoltoasentajan 

pyynnöstä. 

POWER SAVING    AUTOMATIC

 OFF

Valmiustilan virrankulutusta voi muuttaa 

SYSTEM SETTINGS -valikossa. Nykyinen 

asetus näytetään valikon avaamisen 

yhteydessä; tässä AUTOMATIC. 
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