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Šajā rokasgrāmatā ir ietverta papildinformācija par izstrādājumu un sīkāk 

aprakstītas dažas darba sākšanas pamācībā minētās funkcijas. 

Šeit atradīsit informāciju par iestatījumiem, izstrādājuma lietošanu  

ar Bang & Olufsen tālvadības pulti, digitālās mūzikas pieejamības 

nodrošināšanu, kā arī citu informāciju. 

Šī rokasgrāmata tiks regulāri atjaunināta, lai informētu, piemēram,  

par jaunām iespējām un funkcijām, ko nodrošina programmatūras 

atjauninājumi. 

Papildinformācija par izstrādājumu ir pieejama arī bieži uzdoto jautājumu 

sadaļā vietnē www.bang-olufsen.com/faq. 

Godātais pircēj! 

Version 4.0  1110

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt 
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
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Izvēļņu apskats, 4

Displeja izvēļņu apskats. 

Tiešā vadība, 6 

Mūzikas sistēmas fizisko vadības elementu lietošana. 

Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana, 7 

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo5 vai Beo6. 

Divvirzienu sakari, 8

Tālvadības pults Beo6 lietošana divvirzienu sakaros.

Tālvadības pults Beo4 lietošana, 9 

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo4. 

Skaņas iestatījumu regulēšana, 10 

Balansa, zemo un augsto frekvenču, kā arī citu skaņas iestatījumu regulēšana.

Valodas un laika joslas mainīšana, 11 

Displeja valodas mainīšana. 

Tehniskās apkopes izvēlne, 12 

Informācija par tīrīšanas funkciju. Programmatūras automātiskas atjaunināšanas iestatījumi 

un informācija par jaunāko programmatūru. Programmatūras manuāla atjaunināšana. 

Pakalpojumu iestatījumi, 14 

NetRadio bufera laika mainīšana vai funkcijas MOTS deaktivizēšana. Papildu ierīces CD 

Ripping Device iestatījumu norādīšana. 

Tīkla izveide, 17 

Mūzikas sistēmas uzstādīšana, izmantojot Network Link. Resursdatora nosaukums, IP adrese 

un parole. 

Mūzikas pieejamības nodrošināšana, 19 

Mūzikas avotu pieejamības nodrošināšana atskaņošanai.

Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu izveide, 25 

Personalizētu atskaņošanas sarakstu izveide. 

MOTS, 26 

Informācija par MOTS (līdzīgā mūzika). 

Izvēlne Roles, 27 

Mūzikas sistēmas lietošana ar darbības režīma taimeriem un citām funkcijām. Galvenā 

audiosignāla avota iestatījumu un avota nosaukumu mainīšana. 

Ieslēgšanās laika mainīšana, 30 

Noklusējuma ieslēgšanās laika regulēšana. 

Satura rādītājs 
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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 

Izvēļņu apskats 

1* Pieejama tikai opciju 1–6 režīmā.  
2* Pieejama tikai, ja ir atlasīta opcija N.MUSIC 

un tiek lietots iekšējais cietais disks.
3* Pieejama tikai, ja tiek izmantots ārējais 

serveris.  
4* Pieejama tikai, ja ir pievienota papildu 

ierīce CD Ripping Device. 
5* Pieejama tikai, ja AUDIO MASTER 

iestatījums ir YES. 
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BeoSound ikdienas lietošanai 

paredzētās izvēlnes ir pieejamas,  

ja lietojat rādītāju un ripu.

Papildu iestatījumiem paredzētās 

papildu izvēlnes ir slēptas, jo tās 

netiek lietotas pārāk bieži, tām ir 

tikai statusa rādītāja funkcija vai arī 

iestatījumu mainīšana šajās izvēlnēs 

var ietekmēt BeoSound veiktspēju. 

Papildu izvēļņu atvēršana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

GO. 

Šeit ir parādītas tikai papildu izvēlnes. 

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 

Papildu izvēļņu apskats

6* Pieejama tikai, ja MUSIC SERVER 

iestatījums ir YES.
7* Norāda, vai ir pievienota CD Ripping 

Device. Šo izvēlni var izmantot, lai 

pārbaudītu, vai CD Ripping Device ir pareizi 

pievienota. Pieejamās opcijas ir: DETECTED 

un NOT DETECTED. Ja izvēlnē norādīta 

opcija NOT DETECTED, pārbaudiet kabeļu 

savienojumus starp BeoSound 5 un CD 

Ripping Device. 
8* Pieejama tikai, ja AM OPTION iestatījums ir 0. 
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Tiešā vadība 

Atkarībā no tā, kāds avots tiek lietots un 

kāds skats ir atvērts, nospiežot un turot 

pogu GO, kamēr izvēlnes elements ir 

izgaismots, varat izvēlēties dažādas 

opcijas. 

N.MUSIC 

REMOVE … Izņemt albumu, izpildītāju vai 

ierakstu no skatiem un sarakstiem. 

ADD TO … Pievienot elementu izlasei. Ja 

nevēlaties iekļaut kādu konkrētu ierakstu 

MOTS ģenerētajā atskaņošanas sarakstā, 

ieraksts jāpievieno sarakstam EXCLUDE LIST. 

N.RADIO 

REMOVE … Izņemt radiostaciju. 

ADD TO … Pievienot radiostaciju izlasei. 

Krāsainie saraksti un numurētās izlases 

REMOVE … Izņemt albumu, izpildītāju, 

ierakstu vai radiostaciju no saraksta.

CLEAR LIST … Izņemt visu no noteiktā 

saraksta. 

PLAY QUEUE 

REMOVE … Izņemt ierakstu no atskaņošanas 

rindas.

CLEAR QUEUE … Izņemt visu no atskaņošanas 

rindas. 

ADD TO … Pievienot elementu izlasei. Ja 

nevēlaties iekļaut kādu konkrētu ierakstu 

MOTS ģenerētajā atskaņošanas sarakstā, 

ieraksts jāpievieno sarakstam EXCLUDE LIST.  

EXCLUDE LIST 

REMOVE … Izņemt elementu no izslēgšanas 

saraksta, lai to atkal iekļautu MOTS. 

CLEAR LIST … Izņemt visu no izslēgšanas 

saraksta. 

RIPPING 

Kompaktdiska satura izvilkšanas laikā ieraksti 

parādās pa vienam izvilkšanas sarakstā. 

Izvilktos ierakstus var izvēlēties atskaņošanai. 

RECENTLY ADDED 

Šajā sarakstā ir visi iekšējam cietajam diskam 

nesen pievienotie ieraksti. Saraksts ir 

sakārtots tādā secībā, kādā albumi 

pievienoti cietajam diskam. Sarakstā ir 

iekļauti ieraksti, kas pievienoti, gan 

izmantojot izvilkšanas ierīci CD Ripping 

Device, gan pārsūtot no pievienota datora. 

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, 

izmantojot tiešās vadības paneli. 

Pārlūkojiet mūzikas ierakstus un 

radiostacijas un izvēlieties sev 

tīkamāko. 

Poga GO — tiek izmantota, lai apstiprinātu 
izvēli. 
Pēc tam, kad esat izvēlējies izvēlnes elementu, 
nospiediet un turiet pogu GO, lai skatītu 
pieejamās opcijas 

Skaļuma regulēšanas ripa — tiek 
izmantota skaļuma regulēšanai

Ripa — izmanto pārlūkošanai  

Rādītājs — tiek izmantots skata 
izvēlei

Gaidīšanas režīma 
poga 

Pa kreisi vērstā bultiņa — apakšizvēļņu un apakšskatu atvēršana 
Pa labi vērstā bultiņa — pārvietošanās izvēlnēs vai skatos par 
vienu līmeni atpakaļ. Izvēļņu aizvēršana, nesaglabājot iestatījumus
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Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana 

Izvēles poga 

Pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos pieejamos avotus 

Atskaņotā ieraksta izmantošana MOTS sākumam 

Atgriešanās iepriekšējos Beo5/Beo6 displejos 

Sižeta pogu atvēršana 

Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

Ciparu režīma atvēršana, lai izvēlētos ierakstu vai staciju 

Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu 

Atskaņošanas sākšana 

Krāsainā saraksta izvēle. Nospiediet skaļuma regulēšanas ripu pie attiecīgās krāsas 

Izvēlieties numurēto izlases elementu 

Skaļuma regulēšana pagriežot 

Lai izslēgtu skaņu, ātri pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam 

Centrālā poga, ko izmanto izvēles veikšanai izvēlnēs 

Navigācijas poga, ko izmanto darbību veikšanai izvēlnēs 

Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu 

Pāriešana no viena albuma uz citu

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā 

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo5 

vai Beo6, tai jābūt konfigurētai 

lietošanai ar mūzikas sistēmu. 

Sazinieties ar izplatītāju. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1–99

+
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Divvirzienu sakari, izmantojot tālvadības pulti Beo6 

Ja tālvadības pults Beo6 ir 

konfigurēta divvirzienu sakariem 

un ir izveidots savienojums ar 

bezvadu tīklu, mūzikas sistēmā 

varat pārlūkot mūzikas ierakstus, 

izmantojot tālvadības pulti. Varat 

skatīt informāciju par pašlaik 

atskaņoto ierakstu, kā arī mainīt 

ierakstus un pievienot tos 

atskaņošanas rindai.

Ir jābūt izveidotam arī mūzikas 

sistēmas savienojumam ar tīklu.

Papildinformāciju par to, kā izveidot 

tālvadības pults Beo6 savienojumu ar 

bezvadu tīklu, skatiet tās rokasgrāmatā.

Lai lietotu BeoSound 5 bezvadu 

režīmā kopā ar Beo6, ir jāuzgaida, 

līdz Beo6 izveido savienojumu ar 

bezvadu tīklu.

Kad Beo6 ievieto lādētājā, 

atskaņošanas ekrāns paliek ieslēgts. 

BeoSound 5 var turpināt lietot.

N.MUSIC pārlūkošana 
tālvadības pultī Beo6

Pašlaik atskaņotā ieraksta albuma vāciņš 

tiek rādīts ierīcē Beo6, un varat pārlūkot 

savu mūzikas kolekciju un pievienot 

ierakstus atskaņošanas rindai vai izveidot 

jaunu MOTS pamatu. Kad izveidojat jaunu 

MOTS pamatu, tiklīdz tiek ģenerēta 

jaunā MOTS rinda, ieraksta atskaņošana 

tiek pārtraukta.

Mūzikas pārlūkošana

>  Pieskarieties pogai, lai aktivizētu mūzikas 

avotu (piem., N.MUSIC).

Lai ieslēgtu izstrādājumu, jums jāatrodas 

infrasarkano staru uztveramības zonā.

> Izvēlieties pogu atkarībā no tā, kā vēlaties 

veikt kārtošanu, piem., ALBUM vai ARTIST.

> Izvēlieties burtu, lai atvērtu sarakstu 

Albums vai Artist, kas sākas ar šo burtu. 

Saraksti Albums un Artists ir sakārtoti 

alfabētiskā secībā. 

> Lai pārvietotos no viena ekrāna uz otru, 

slidiniet pirkstu pa ekrānu (no augšas uz 

leju vai pretēji).

> Īslaicīgi nospiediet, lai izvēlētos. 

> Nospiediet un turiet, lai atvērtu izvēlētā 

elementa opcijas. 

Pievienošana atskaņošanas rindai

> Nospiediet un turiet izvēlnes elementu,  

lai atvērtu opciju QUEUE.

> Nospiediet pogu QUEUE, lai ierakstu 

pievienotu atskaņošanas rindai. 

Ieraksta izmantošana par MOTS pamatu

> Nospiediet un turiet izvēlnes elementu, lai 

atvērtu opciju MOTS.

> Nospiediet simbolu MOTS , lai ierakstu 

izmantotu, kā MOTS pamatu.

Ikvienā sarakstā varat nospiest un turēt 

izvēlnes elementu, lai atvērtu ekrānu ar šī 

izvēlnes elementa opcijām. 

Kreisajā pusē tiek parādīts pēdējā atskaņotā 

ieraksta vāciņš. Nākamie ir izlasei nesen 

pievienoto ierakstu vāciņi. Vāciņš pa labi ir 

nākamā mūzikas ieraksta noklausīšanās 

piedāvājums.

Lai skatītu sarakstu Albums vai Artists, 

nospiediet burtu. 

Lai atgrieztos burtu tastatūrā, nospiediet 

ekrāna kreisajā pusē esošo burtu. 

Lai atvērtu atskaņošanas rindu, ekrānā 

Playing nospiediet vāciņu.

 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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Tālvadības pults Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija 

Ieslēdziet N.MUSIC. Nospiediet pogu LIST, lai displejā atvērtu N.MUSIC 

Ieslēdziet N.RADIO. Nospiediet pogu LIST, lai displejā atvērtu N.RADIO

Ieslēdziet A.AUX avotu. Nospiediet pogu LIST, lai displejā atvērtu A.AUX 

Atskaņotā ieraksta izmantošana par MOTS pamatu. Nospiediet pogu LIST, lai displejā 

atvērtu MOTS 

N.RADIO ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Radio avots 

N.MUSIC ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Music avots 

N.MUSIC ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Music avots 

Izvēlieties atskaņošanai numurētu izlases elementu 

Papildu “pogu” parādīšana tālvadības pults Beo4 displejā, tās attiecas uz funkcijām vai avotiem. 

Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet pogu  vai , bet lai apstiprinātu — centrālo pogu 

Centrālā poga un navigācijas poga; izvēļņu apstiprināšana vai pārvietošanās izvēlnē LIST 

Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu 

Pāriešana no viena albuma uz citu 

Krāsainā mūzikas ierakstu vai radiostaciju saraksta izvēle 

Skaļuma regulēšana 

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogas vidū 

Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu 

Nospiediet pogu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai atskaņoto ierakstu 

izmantotu kā MOTS pamatu

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā 

Tālvadības pults Beo4 lietošana 

Mūzikas sistēmu var vadīt arī ar 

tālvadības pulti Beo4. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD

A.MEM

MOTS

RADIO

N. RADIO 
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Skaņas iestatījumu regulēšana 

Saglabājiet vēlamos skaņas 

iestatījumus. Ja saglabāsit skaņas 

iestatījumu, sistēma pēc katras 

ieslēgšanas to izmantos, sākot 

atskaņošanu. 

Skaņas iestatījumiem pēc 

noklusējuma ir iepriekš iestatītas 

neitrālas vērtības, kas ir piemērotas 

lielākajai daļai klausīšanās 

situāciju. 

Ja pievienojat BeoLab 5 skaļruņus 

mūzikas sistēmai, tie jāiestata 

izvēlnē SPEAKER TYPE. 

Ja mūzikas sistēmai ir iestatīta opcija 

Option 0, izvēlne SOUND nav pieejama. 

Skaļuma, zemo vai augsto frekvenču līmeņa regulēšana 

Varat iepriekš iestatīt skaņas skaļuma, 

zemo un augsto frekvenču līmeni, kā arī 

balansu. 

Toņkompensācijas funkcija tiek izmantota, 

lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, 

uztverot augsto un zemo frekvenču 

skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā 

skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi 

atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka. 

Skaņas iestatījumu norādīšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SOUND. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos regulējamo 

skaņas elementu: VOLUME, BALANCE, 

BASS, TREBLE, LOUDNESS vai SPEAKER 

TYPE, un nospiediet pogu GO. Pašreizējā 

vērtība atbilst ripas fokusam izvēlnes 

atvēršanas brīdī. 

> Grieziet ripu, lai noregulētu skaņas 

iestatījumu, un nospiediet pogu GO,  

lai saglabātu. 

Regulējot skaņu, skaļruņi reaģē atbilstoši 

regulējumam. 

Iestatot skaļuma līmeni 0, skaņa tiek izslēgta. 

Nav iespējams saglabāt skaļuma līmeni 0 vai 

skaļuma līmeni, kas ir virs 75. 

Ja mūzikas sistēmai ir iestatīta opcija 

Option 0, mūzikas sistēmas skaņas displejs 

vienmēr rādīs maksimālo skaļumu. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS

SPEAKER TYPE 
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Valodas un laika joslas mainīšana 

Jebkurā laikā varat mainīt 

mūzikas sistēmas displeja valodu.

Pēc tam, kad ir izvēlēta valoda, 

visas izvēlnes un displeja ziņojumi 

tiek rādīti šajā valodā. 

Pēc valodas maiņas mūzikas 

sistēma var tikt restartēta. 

Ja vēlaties, lai BeoSound 5 tiktu 

aktivizēts darbības režīma 

taimeris, pārliecinieties, vai laika 

josla ir pareizi iestatīta. 

Mūzikas sistēmas displeja valodu varat 

mainīt pēc savas gaumes. 

Valodas mainīšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SYSTEM SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos LANGUAGE, un 

nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu līdz vajadzīgajai valodai un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes. 

Pareizās laika joslas iestatīšana

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SYSTEM SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos TIME ZONE, un 

nospiediet pogu GO.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos pareizo laika 

joslu, un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes.

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Vajadzīgo valodu var izvēlēties izvēlnē 

SYSTEM SETTINGS. Atverot izvēlni, tiek 

rādīta pašreizējā displeja valoda, šajā 

piemērā tā ir angļu valoda — ENGLISH. 
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Tehniskās apkopes izvēlne 

Lai no iekšējā cietā diska izdzēstu 

nevajadzīgus ierakstus, izvēlnē 

varat aktivizēt tīrīšanas funkciju. 

Tīrīšanas funkcija ir pieejama tikai, 

ja iekšējais cietais disks ir izvēlēts 

kā mūzikas atmiņas ierīce. 

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja kādus 

elementus no iekšējā cietā diska 

izdzēsīsit, atkārtoti pārsūtot tos 
uz cieto disku, tie atkal kļūs redzami. 

Varat arī atjaunināt izstrādājuma 

programmatūru un iegūt 

informāciju par jaunāko 

programmatūru šajā izstrādājumā. 

Papildu izvēlne SUBMIT LOGS TO 

BANG & OLUFSEN apkopo 

izstrādājumu kļūdu žurnālus un, 

izmantojot internetu, saspiestā 

formātā nosūta tos Bang & Olufsen. 

To var sekmīgi izpildīt tikai pēc 

tehniķa pieprasījuma. 

Tīrīšanas funkcija 

Tīrīšanas funkciju varat izmantot, lai no 

iekšējā cietā diska neatgriezeniski 

izdzēstu ierakstus, albumus vai 

izpildītājus. Lai izmantotu tīrīšanas 

funkciju, tā ir jāieslēdz, kamēr ir 

aktivizēts režīms N.Music.

Tīrīšanas ieslēgšana

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE.

>  Grieziet ripu, lai izvēlētos CLEAN-UP, un 

nospiediet pogu GO.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ON, un 

nospiediet pogu GO.

Ja turpmāk jebkurā sarakstā izgaismosit kādu 

izvēlnes elementu, piemēram, funkcijai 

N.Music paredzēto skatu Artist, nospiežot  

un turot pogu GO, tiks piedāvāta arī opcija 

izdzēst izvēlnes elementus. 

Programmatūras manuāla 
atjaunināšana

Varat izvēlēties programmatūru 

atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai 

sistēma atjauninātu to automātiski. Pēc 

programmatūras atjaunināšanas sistēma 

tiek restartēta.  

Programmatūras manuāla atjaunināšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS,  

un nospiediet GO.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos UPDATE 

SOFTWARE, un nospiediet GO. 

> Displejā tiek parādīts Bang & Olufsen 

logotips un ziņojums: “Checking for new 

software - Press GO to cancel”. 

> Pēc tam, kad programmatūras 

atjaunināšana ir pabeigta, displejā tiek 

parādīts ziņojums “Download 100% 

complete”. Ja jauna programmatūra nav 

pieejama, displejā tiek parādīts ziņojums 

“No new software update available”. 

 > Lai programmatūras atjauninājums tiktu 

lietots, pārslēdziet sistēmu gaidīšanas 

režīmā. 

Piezīme. Programmatūras manuāla 

atjaunināšana ir vienreizēja darbība,  

kas neietekmē iestatījumu AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE. 

Piezīme. Atjauninot programmatūru manuāli, 

tiek ietekmēta atskaņošana.
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>> Tehniskās apkopes izvēlne 

Programmatūras automātiska 
atjaunināšana

Programmatūras automātisku 

atjaunināšanu ir ieteicams atstāt 

ieslēgtu.

Programmatūras automātiska 

atjaunināšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE. Nospiediet pogu 

GO.

> Lai saglabātu iestatījumu, izvēlieties 

YES vai NO, un nospiediet pogu GO. 

Iestatījums pēc noklusējuma ir 

aktivizēts. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no 

izvēlnes. 

Piezīme. Nav ieteicams mainīt iestatījumu 

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE –YES. 

Ja iestatījums būs deaktivizēts, sistēma 

jaunus programmatūras atjauninājumus 

nemeklēs automātiski.  

Diska izstumšana 

Ja mūzikas sistēma ir aprīkota ar 

papildus iegādājamo kompaktdisku 

satura izvilkšanas ierīci CD Ripping 

Device, šo funkciju varat izmantot, lai 

izstumtu ielādētu disku. Tas var noderēt, 

ja esat ielādējis disku, bet nolemjat 

pašlaik tā saturu neizvilkt. 

Ielādēta diska izstumšana …

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet GO.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos EJECT DISC, un 

nospiediet GO.

Informāciju par to, kā norādīt iestatījumus 

papildus iegādājamai kompaktdisku satura 

izvilkšanas ierīcei CD Ripping Device, skatiet 

sadaļā “Pakalpojumu iestatījumi”.  

CLEAN-UP

UPDATE SOFTWARE

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

EJECT DISC

LATEST RELEASE INFORMATION

ABOUT
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Pakalpojumu iestatījumi 

Izvēlnē SERVICE SETTINGS varat 

palielināt interneta radio bufera 

laiku un deaktivizēt funkciju 

MOTS. 

Papildu funkcijas CD-Rip 

iestatījumos var norādīt, vai 

izvilkšanai ir jānotiek automātiski, 

un vai kompaktdisku, kura saturs 

tiek izvilkts, izvilkšanas laikā var 

atskaņot automātiski. 

Lai izvēlētos mūzikas atmiņas 

ierīci, var arī atvērt slēptās 

izvēlnes. 

N.RADIO buferis 

Ja, klausoties interneta radio, šķiet, ka 

pazūd skaņa, varat uzlabot radiosignāla 

uztveršanas spēju lēna interneta 

savienojuma vai nekvalitatīvas NetRadio 

straumes gadījumā, palielinot bufera 

laiku. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos N.RADIO 

BUFFER, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos bufera apjomu 

sekundēs, un nospiediet pogu GO. 

Ņemiet vērā, ka bufera apjoma palielināšanas 

dēļ var palielināties arī radio ieslēgšanās laiks. 

Bang & Olufsen nevar sniegt apliecinājumus 

par programmu nodrošinātāju raidīto tīkla 

radiostaciju kvalitāti. 

Funkcijas MOTS deaktivizēšana 

Funkcija MOTS automātiski izmanto 

pēdējo atskaņošanas rindas ierakstu, lai 

atrastu daudz līdzīgu ierakstu. Funkcija 

MOTS pēc noklusējuma ir aktivizēta. 

Taču, ja vēlaties klausīties paša izvēlētu 

mūziku, funkciju MOTS varat deaktivizēt. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DISABLE MOTS, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos YES, un 

nospiediet pogu GO. 

Ja funkcija MOTS ir deaktivizēta, tiek 

atskaņoti tikai mūzikas ieraksti, ko esat 

manuāli pievienojis atskaņošanas rindai. 

Papildinformāciju par MOTS skatiet sadaļā 

“MOTS”. 
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>> Pakalpojumu iestatījumi 

Ierīces CD Ripping Device darba 
sākšana

Ierīce CD Ripping Device ir iestatīta tā, 

ka sāk darboties, ja, griežot ripu, 

pārvietojot slīdni vai nospiežot kādu  

no pogām, darbina BeoSound 5 tiešo 

vadību. Šo iestatījumu var mainīt, lai CD 

Ripping Device vienmēr tiktu ieslēgta, 

kad ieslēdz BeoSound 5. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS,  

un nospiediet GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CD RIPPING 

DEVICE, un nospiediet GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ALWAYS ON,  

un nospiediet GO. 

Ja ir norādīts rūpnīcas iestatījums MANUAL 

ON, ierīce CD Ripping Device neieslēdzas, ja 

ierīci BeoSound 5 darbina ar tālvadības pulti 

vai no blakustelpas. Lai ierīce CD Ripping 

Device ieslēgtos, BeoSound 5 ir jādarbina ar 

tiešo vadību. 

Automātiskā izvilkšana 

Ja ir pievienota papildus iegādājamā 

ierīce CD Ripping Device, to var iestatīt, 

lai izvilkšana sāktos automātiski, tiklīdz 

tiek ielādēts audio kompaktdisks. 

Notiekot kompaktdiska satura izvilkšanai, 

metadati (ja tādi ir), tiek pārsūtīti 

automātiski. Ja metadati nav pieejami, 

tos var pievienot manuāli un pārsūtīt, 

izmantojot pievienotu datoru. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS,  

un nospiediet GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTO-RIP,  

un nospiediet GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ON un 

nospiediet GO. 

Ja izvēlaties OFF, izvilkšana sākas tikai pēc 

jūsu veiktas apstiprināšanas. 

Kompaktdiski tiek izvilkti WMA Lossless 

formātā. Var izvilkt tikai standarta 

kompaktdiskus, kuros ir nesaspiests saturs. 

Automātiskā atskaņošana 

Izvelkot audio kompaktdiska saturu, 

sistēmu var iestatīt tā, ka kompaktdisks 

tiek atskaņots uzreiz pēc satura 

izvilkšanas. Mūzikas sistēma sāks 

atskaņot kompaktdiska pirmo ierakstu 

uzreiz pēc tā izvilkšanas. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS,  

un nospiediet GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTO-PLAY,  

un nospiediet GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ON, un 

nospiediet GO. 

Kompaktdiska satura izvilkšanas laikā 

jebkurā brīdī varat izvēlēties citu avotu, 

albumu, izpildītāju vai ierakstu. Taču 

kompaktdiska ierakstus var atvērt tikai pēc 

tam, kad to saturs ir izvilkts. 
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>> Pakalpojumu iestatījumi

Mūzikas atmiņas ierīce 

Ja kā mūzikas atmiņas ierīci izmantojat 

tīklam pievienotu atmiņas ierīci 

(Network Attached Storage — NAS), 

atbilstoši nepieciešams iestatīt 

BeoSound 5. Pēc noklusējuma sistēma 

BeoSound 5 ir iestatīta lietošanai ar 

iekšējo cieto disku. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MUSIC 

STORAGE, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos BeoMaster 5 

(iekšējais cietais disks) vai serveri, ar ko  

ir izveidots savienojums, un nospiediet 

pogu GO. 

Bang & Olufsen iesaka izmantot īpašas 

tīklam pievienotas atmiņas ierīces; lai iegūtu 

papildinformāciju, sazinieties ar savu Bang & 

Olufsen tirgotāju. 

Mūzikas serveris 

Uzstādot sistēmu ar, piemēram, arī 

BeoSound 5 Encore, varat iestatīt 

sistēmu BeoSound 5 kā mūzikas serveri, 

lai saturam varētu piekļūt, izmantojot 

citas ierīces. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MUSIC SERVER, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos YES, un nospiediet 

pogu GO. 

Pēc tam, kad tiks aktivizēta funkcija MUSIC 

SERVER, sistēma neieslēgs pārtraukšanas 

režīmu un cietais disks netiks izslēgts. 

Mūzikas servera atkārtota 
izveide 

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja iekšējais 

cietais disks tiek izmantots kā mūzikas 

serveris. Ja kāda iemesla dēļ iekšējā 

cietajā diskā glabātie mūzikas ieraksti 

nav pieejami pārlūkošanai, iekšējā 

cietajā diskā esošos mūzikas ierakstus 

varat skenēt no jauna. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos REBUILD MUSIC 

SERVER, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos YES, un nospiediet 

pogu GO. 
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Tīkla izveide 

Sistēmu var savienot tīklā, 

izmantojot vadu vai bezvadu 

savienojumu. Lai tīkla 

savienojums būtu maksimāli 

uzticams, Bang & Olufsen iesaka 

veidot vadu savienojumu. 

Lai garantētu maksimālu digitālā 

formāta mūzikas atskaņošanas 

drošību, Bang & Olufsen iesaka 
arī izmantot atsevišķu maršrutētāju 

un piekļuves punktu — Network 

Link maršrutētāju. 

BeoSound instalēšanu un 

iestatīšanu vienmēr lūdziet veikt 

Bang & Olufsen speciālistam. 

Lai iegūtu papildinformāciju par 

Bang & Olufsen tīkla izveidi, 

sazinieties ar tirgotāju. 

Network Link maršrutētājs

BeoSound 5 ir jāpievieno Network Link 

maršrutētājam. To var veikt, izmantojot 

gan vadu, gan bezvadu savienojumu. Ja 

izmantosit iekšējo cieto disku, ieteicams 

izmantot vadu savienojumu. Bezvadu 

risinājumam ir nepieciešams bezvadu 

USB tīkla adapteris, kas jāiegādājas 

atsevišķi. Pēc BeoSound 5 pievienošanas 

var atskaņot Network Link maršrutētājam 

pievienotajā NAS glabāto mūziku. 

Izmantojot NAS, mūzikas ierakstiem tajā, 

protams, ir jābūt pieejamiem. 

Tīkla informācijas skatīšana 

Tīkla savienojuma iestatījumus var skatīt 

izvēlnē NETWORK INFO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

mūzikas sistēmas izvēlni MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS,  

un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK INFO. Tagad varat skatīt tīkla 

savienojuma iestatījumus. 

Informāciju par resursdatora nosaukuma vai 

paroles mainīšanu sk. nākamajā lapā. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE
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Resursdatora nosaukums, IP adrese un klienta parole

Dažreiz, piemēram, ja maršrutētājs ir 

ticis atvienots, var būt nepieciešama 

informācija par sistēmas BeoSound 5 

resursdatora nosaukumu, IP adresi un 

klienta paroli. 

Informāciju var atrast izvēlnē NETWORK 

INFO, bet, ja vēlaties mainīt paroli vai 

resursdatora nosaukumu, ir jāatver 

papildu izvēlne NETWORK SETTINGS.  

Ja mainīsit resursdatora nosaukumu, 

sistēma tiks restartēta. 

Tīkla iestatījumu mainīšana

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos NETWORK 

SETTINGS, un pēc tam nospiediet pogu GO.

> Atveriet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, 

un nospiediet pogu GO.

> Veiciet ekrānā redzamajos norādījumos 

norādītās darbības un nospiediet pogu 

GO, lai saglabātu izmaiņas. 

>> Tīkla izveide 

CLIENT PASSWORD

HOST NAME

LOCATION
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Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

Lai sāktu lietot sistēmu, ir jāizveido 

tās savienojums ar internetu un 

jānodrošina to mūzikas avotu 

pieejamība, kurus vēlaties lietot. 

Mūzikas sistēmā var klausīties 

mūziku no dažādiem mūzikas 

avotiem — interneta radio, 

mūziku no avota, kas pievienots 

BeoMaster 5, izmantojot lineāro 

ieeju (ir nepieciešama papildierīce), 

BeoMaster 5 vai pat no tīklam 

pievienotas atmiņas ierīces (NAS). 

Tirgotājs var palīdzēt uzstādīt 
sistēmu un iestatīt avotu pieejamību. 

Ja tiek izmantots iekšējais cietais 

disks, tad, lai mūziku atskaņotu, 

tā jāpārsūta uz BeoMaster 5.  

To var izdarīt ar personālo vai 

Macintosh datoru un speciālo 

programmatūru BeoConnect vai 

papildus iegādājamo ierīci CD 

Ripping Device. 

BeoConnect programmatūra 

BeoConnect programmatūrai ir jābūt 

instalētai datorā, kas pievienots 

BeoMaster 5. Savienojumu izveidi un 

iestatīšanu lūdziet veikt pilnvarotam 

Bang & Olufsen speciālistam.

Šeit var lejupielādēt sistēmai Windows 

paredzētu BeoConnect programmatūru: 

www.bang-olufsen.com/software-

downloads 

Sistēmai Windows paredzētās BeoConnect 

programmatūras rokasgrāmata ir iekļauta 

programmatūras komplektā, bet to var 

lejupielādēt arī šeit: 

www.bang-olufsen.com/guides 

Šeit var lejupielādēt sistēmai MAC paredzētu 

BeoConnect programmatūru: 

www.bang-olufsen.com/software-

downloads 

Sistēmai MAC paredzētās BeoConnect 

programmatūras rokasgrāmata ir iekļauta 

programmatūras komplektā, bet to var 

lejupielādēt arī šajā vietnē:

Lai izvilktu mūziku no kompaktdiskiem un 

pārsūtītu to uz BeoMaster 5, varat izmantot 

programmu Windows Media Player, 

programmu Windows Explorer varat 

izmantot, lai kārtotu vai lietotu iTunes,  

bet datorā jābūt instalētai BeoConnect 

programmatūrai, jo tā tiek izmantota kā 

“ceļš” uz BeoMaster 5.

Papildinformācija par BeoSound 5 ir pieejama 

vietnē www.bang-olufsen.com/faq. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE

http://www.bang-olufsen.com/software-downloads 
http://www.bang-olufsen.com/software-downloads 
http://www.bang-olufsen.com/guides 
http://www.bang-olufsen.com/software-downloads 
http://www.bang-olufsen.com/software-downloads 
http://www.bang-olufsen.com/faq
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Interneta radio atskaņošana 

Lai klausītos radio, ir jābūt izveidotam 

mūzikas sistēmas savienojumam ar 

internetu un jums jāreģistrējas, 

izmantojot BeoConnect programmatūru. 

Papildinformāciju sk. BeoConnect 

rokasgrāmatā. 

Interneta radio aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos N.RADIO, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izvēlieties radiostaciju un nospiediet pogu 

GO, lai to atskaņotu. 

* Ja esat pārdēvējis N.RADIO par RADIO, lai 

atvieglotu navigāciju ar tālvadības pulti Beo4, 

jāizvēlas RADIO. Papildinformāciju skatiet 

sadaļā “Avotu nosaukumu mainīšana”. 

Radio, iespējams, sāks skanēt ar nelielu 

aizkavi. Šis laiks ir atkarīgs no interneta 

savienojuma ātruma, N.Radio bufera apjoma 

un ieslēgtās radiostacijas veiktspējas. 

Papildinformāciju skatiet sadaļā “N.Radio 

buferis”. 

Lai ātrāk ieslēgtu savas iecienītākās 

radiostacijas, varat pievienot tās izlases 

sarakstam. Papildinformāciju skatiet sadaļā 

“Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu 

izveide”. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

N.MUSIC

N.RADIO

A.AUX

SETTINGS
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N.MUSIC avota mūzikas atskaņošana

Mūzikas sistēmā varat piekļūt tīklā 

esošajai digitālā formāta mūzikas 

atmiņas ierīcei. Digitālā formāta mūzikas 

bibliotēka var atrasties iekšējā cietajā 

diskā vai noteiktās standarta NAS ierīcēs. 

Instalēšanu lūdziet veikt Bang & Olufsen 

tirgotājam. 

Ja izslēgsit mūzikas atmiņas ierīci (NAS), 

nevarēsit atskaņot mūziku no atmiņas 

ierīces. Kad atkal ieslēgsit atmiņas ierīci, 

mūzikas sistēma atkal automātiski izveidos 

savienojumu ar mūzikas atmiņas ierīci. 

N.MUSIC aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos N.MUSIC, un 

nospiediet pogu GO*. 

> Izvēlieties mūziku, ko klausīsities, un 

nospiediet pogu GO, lai sāktu atskaņošanu. 

* Ja esat pārdēvējis N.MUSIC par CD vai  

A.MEM, lai atvieglotu navigāciju ar 

tālvadības pulti Beo4, jāizvēlas CD vai A.

MEM. Papildinformāciju skatiet sadaļā 

“Avotu nosaukumu mainīšana”. 

Mūzikas atmiņas ierīce 

Pēc noklusējuma mūzikas sistēmā ir 

iestatīta mūzikas atskaņošana no iekšējā 

cietā diska. Tomēr to varat mainīt uz NAS 

ierīci, ja tāda ir pieejama un ja sistēma ir 

atbilstoši iestatīta. Papildinformāciju 

skatiet sadaļā “Mūzikas atmiņas ierīce”. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 
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Pirmo reizi veidojot savienojumu ar 

jaunu mūzikas atmiņas ierīci, ņemiet 

vērā šādus nosacījumus: 

– Lai indeksētu mūzikas kolekciju un 

sagatavotu visu nepieciešamo pārlūkošanai, 

mūzikas sistēmai nepieciešams laiks. 

Papildinformāciju par failu formātiem sk. 

www.bang-olufsen.com  

– Digitālās mūzikas atmiņas ierīcē saglabātās 

mūzikas MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas 

sistēmas gaidīšanas režīmā. Veidojot 

savienojumu ar jaunu atmiņas ierīci, uz 

kādu laiku pārslēdziet ierīci gaidīšanas 

režīmā, lai veiktu MOTS aprēķinus. Jo 

vairāk mūzikas failu tiek glabāti mūzikas 

atmiņas ierīcē, jo ilgāks laiks nepieciešams 

aprēķiniem. Aprēķinu norisi un pabeigtības 

procentuālo attiecību varat skatīt, atverot 

elementu QUEUE, kur tiek parādīts MOTS 

logotips.

 Lielas mūzikas kolekcijas aprēķins var 

aizņemt vairākas dienas. 

Lai piekļūtu NAS ierīcē saglabātajai mūzikai, 

tajā jāaktivizē UPnP/DLNA. Sk. NAS ierīces 

rokasgrāmatu. 

Uzņēmums Bang & Olufsen ir pārbaudījis  

un apstiprinājis mūzikas sistēmas darbību 

savienojumā ar vairākām augstas kvalitātes 

NAS ierīcēm. Lai garantētu optimālu 

veiktspēju, ieteicams lietot tikai apstiprinātās 

NAS ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, 

sazinieties ar tirgotāju. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

http://www.bang-olufsen.com
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Papildu mūzika no lineārā savienojuma 

Mūziku varat klausīties mūzikas sistēmas 

skaļruņos no ārējās ierīces. 

Savienojumam ir nepieciešams USB audio 

interfeiss. Tas ir jāiegādājas atsevišķi.  

Arī Bluetooth ierīces izmantošanai ar 

BeoSound 5 ir nepieciešams Bluetooth 

uztvērējs, kas savienots ar USB audio 

interfeisu; arī tas ir papildierīce. 

Lai iegūtu papildinformāciju par citām 

opcijām, kas pieejamas, lai klausītos 

mūziku no ārējām ierīcēm, sazinieties ar 

Bang & Olufsen tirgotāju. 

Šādu savienojumu var lietot tikai tad, ja 

BeoSound 5 AUDIO MASTER iestatījums 

ir YES. 

Mūzikas ierīce, kuru pievienosit, ir avota  

A.AUX sistēmā BeoSound 5. Šo avotu var 

aktivizēt, bet nevar lietot tieši sistēmā 

BeoSound vai ar tālvadības pulti. 

A.AUX avota aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos A.AUX, un 

nospiediet pogu GO. 

> Tagad varat lietot ierīci kā parasti. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

Papildu mūzika no ārējās ierīces 

Mūziku varat klausīties no dažādām 

ārējām ierīcēm, piemēram, viedtālruņa, 

datora vai mūzikas sistēmas skaļruņos. 

Ierīce jāpievieno tādam pašam tīklam, 

kādam ir pievienota sistēma BeoSound 5, 

un ierīces programmai ir jābūt saderīgai 

ar BeoSound 5. Pēc tam, kad ir izveidots 

savienojums, BeoSound 5 vadību pārņem 

ārējā ierīce. Tas nozīmē — ja laikā, kamēr 

klausāties N.Radio, ārējā ierīce izvēlas 

BeoSound 5 kā izejas avotu, N.Radio 

darbība tiek pārtraukta un tā vietā tiek 

atskaņota mūzika no ārējās ierīces. 

Lai saņemtu papildinformāciju, 

sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. 

Šādu savienojumu var lietot tikai tad, ja 

BeoSound 5 AUDIO MASTER iestatījums 

ir YES. 

Mūzikas ierīce, kuru pievienosit, tiks parādīta 

kā avota A.AUX sistēmā BeoSound 5. 

Avota A.AUX pārtrauks ikviena cita pašlaik 

sistēmā BeoSound 5 esošā aktīvā avota 

darbību. Avotu nevar vadīt tieši sistēmā 

BeoSound vai ar tālvadības pulti, kā arī to 

nevar aktivizēt sistēmā BeoSound 5 vai ar 

tālvadības pulti. 

A.AUX avota aktivizēšana 

> No ierīces izveidojiet savienojumu ar 

BeoSound 5. 

> Tagad varat lietot ierīci kā parasti. 

INTERNET

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu izveide 

Varat izveidot personalizētus 

atskaņošanas sarakstus. 

Atskaņošanas sarakstiem ir 

pieejamas četras krāsas: sarkana, 

zaļa, dzeltena un zila. Tos var 

izmantot, lai, piemēram, katrs 

ģimenes loceklis varētu izveidot 

savu mīļākās mūzikas ierakstu vai 

radiostaciju sarakstu vai varētu 

sagatavot sarakstus īpašiem 

notikumiem, piemēram, atpūtai 

vai svinībām. 

Ja radiostacijai ir piešķirts 

numurs, tai var ātri piekļūt ar 

tālvadības pulti. 

Numura piešķiršana N.Music 

izvēlnes elementam sniedz 

iespēju izmantot numurēto 

elementu kā MOTS pamatu, 

nevis izvēlēties to atskaņošanai, 

izmantojot tālvadības pults 

ciparu pogas. 

Krāsainie saraksti un numurētās 

izlases attiecas uz izvēlēto 

mūzikas atmiņas ierīci. Ja atmiņas 

ierīci mainīsit, tie tiks notīrīti. 

Krāsainie saraksti 

Visi četri krāsainie saraksti ir atskaņošanas 

saraksti, kuros var būt vairāki ieraksti, 

albumi, izpildītāji vai radiostacijas. 

Veicot pievienošanu krāsainajam 

sarakstam, tiek pievienots elements. 

Krāsainā saraksta izveide 

> Atrodiet ierakstu, albumu vai staciju, kas 

jāpievieno krāsainajam sarakstam, un pēc 

tam nospiediet un turiet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos krāsu. 

> Atlaidiet pogu GO. 

> Tagad varat izvēlēties krāsaino sarakstu 

izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot 

atbilstošas krāsas Bang & Olufsen 

tālvadības pults pogu. 

Katram avotam (attiecīgi radio avotam un 

mūzikas avotam) ir pieejami četri krāsainie 

saraksti — sarkans, zaļš, dzeltens un zils.

Numurēta izlase 

Katrā numurētajā izlasē var būt viena 

radiostacija vai viens ieraksts. Piešķirot 

jaunu elementu numuram, kas jau tiek 

lietots, vecais elements tiek aizstāts ar 

jauno. 

Numurētas izlases izveide

> Atrodiet elementu, kam vēlaties piešķirt 

numuru, un pēc tam nospiediet un turiet 

pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos numuru. 

> Atlaidiet pogu GO. 

> Tagad varat izvēlēties numurēto izlasi 

izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošu 

Bang & Olufsen tālvadības pults cipara 

pogu. 

Izvēloties numurētu N.RADIO (RADIO) radio 

izlasi, notiek pārslēgšanās uz šim numuram 

piesaistīto radiostaciju.

Numurētas N.MUSIC (A.MEM vai CD) izlases 

izvēle nozīmē, ka ieraksts tiks izmantots kā 

MOTS pamats, nevis tūlīt atskaņots. 
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MOTS 

MOTS sniedz iespēju ilgstoši 

klausīties līdzīga stila mūziku. 

Funkcija MOTS nosaka mūzikas 

līdzību pēc daudziem parametriem, 

piemēram, skaņas, dinamikas un 

ritma, un ģenerē līdzīgu ierakstu 

atskaņošanas rindu. 

Izmantojot MOTS, ir ērti atrast 

noteiktam brīdim piemērotu 

mūziku vai vienkārši sākt 

atskaņošanu. Ir jāizvēlas tikai 

viena dziesma, un MOTS 

automātiski izveido līdzīgas 

mūzikas sarakstu. 

Atskaņošanas rindas ģenerēšanai MOTS 

izmanto pašlaik izvēlēto mūzikas avotu. 

MOTS vienlaikus izmanto tikai vienu avotu. 

Piezīme. MOTS atskaņošanas rindas var 

ģenerēt tikai no iekšējā cietā diska vai 

pievienotās NAS. 

MOTS aprēķini 
MOTS aprēķini tiek veikti, ņemot vērā skaņu, 

dinamiku un ritmu, un meklēšana tiek veikta 

pēc tādiem parametriem kā izpildītājs, albums 

un žanrs. MOTS izmanto atskaņošanas rindai 

pievienoto pēdējo ierakstu, lai automātiski 

izveidotu līdzīgu ierakstu rindu, kas tiek 

pievienota esošajam atskaņošanas rindas 

saturam. Funkcija MOTS ir deaktivizēta, ja 

atskaņošanas rindas vienīgais saturs ir 

krāsainais saraksts. 

MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas atmiņas 

ierīcē mūzikas sistēmas gaidīšanas režīmā. Ja 

mūzikas atmiņas ierīci pievienojat pirmo reizi 

vai tā ir tikusi deaktivizēta, gaidīšanas režīmā 

kādu laiku tiks veikta MOTS aprēķinu 

pabeigšana. 

Informāciju par funkcijas MOTS aktivizēšanu 

un deaktivizēšanu skatiet sadaļā “Funkcijas 

MOTS deaktivizēšana”. 

MOTS logotips 

MOTS analīze 
Pēc tam, kad visi mūzikas ieraksti ir 

pārsūtīti uz iekšējo cieto disku, pirms 

atskaņošanas rindas ģenerēšanas 

funkcijai MOTS ir nepieciešams laiks,  

lai analizētu mūzikas kolekciju. Parasti 

katra ieraksta analīzei ir nepieciešamas 

15 sekundes.

Ja kā mūzikas atmiņas ierīce tiek izmantots 

NAS serveris, tiek analizēti arī NAS 

esošie mūzikas ieraksti. 

Analīze tiek veikta tikai sistēmas 

gaidīšanas režīmā. Pievienotie ieraksti 

tiek iekļauti MOTS rindā tikai tad, ja 

ierīce bijusi gaidīšanas režīmā pietiekami 

ilgi, lai analizētu visus ierakstus. 

Viens avots vienlaikus 
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Izvēlne Roles 

Mūzikas sistēmu var pieslēgt 

taimerim, kas ieprogrammēts 

galvenā audiosignāla vai 

videosignāla avota savienojuma 

iestatījumos. 

Tas nozīmē, ka, aktivizējot funkciju 

mūzikas sistēmā, tai pievienotie 

skaļruņi sāks atskaņošanu 

ieprogrammētajā laikā.

Izvēlnē ROLES varat mainīt 

iestatījumu, ar kuru tālvadības 

pults pogu tiek aktivizēta mūzikas 

un radiostacijas atskaņošana. 

Pēc noklusējuma poga N.MUSIC 

aktivizē mūzikas atskaņošanu no 

BeoMaster 5 (vai cita izvēlētā 

mūzikas servera). 

Poga N.RADIO aktivizē interneta 

radio. 

Tālvadības pultī Beo4 abas pogas 

atrodas izvēlnē LIST. Ja lietojat 

tālvadības pulti Beo4 un avotus 

izmantojat bieži, ir ieteicams 

mainīt avotu nosaukumus un 

iestatīt tā, lai poga CD vai  

A.MEM aktivizētu N.MUSIC un 

poga RADIO aktivizētu N.RADIO. 

Lai lietotu mūzikas sistēmai pievienotos 

skaļruņus, sistēmā BeoSound 5 ir jāaktivizē 

atskaņošanas taimeris. Pēc aktivizēšanas 

tas ir aktīvs, kamēr tiek izslēgts.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos PLAY TIMER, un 

nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ON, un nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes. 

Izvēlnes ROLES elementi

Mūzikas sistēmā pieejamos avotus var 

lietot arī kā ieprogrammētā taimera 

avotus. 

Ja taimeris kā avotu izmanto N.MUSIC, 

atskaņošana tiks sākta no sarkanā 

izlases saraksta. Tāpēc, ja sarkanajā 

sarakstā nekas nav saglabāts, nekas arī 

netiks atskaņots.

Ja taimeris kā avotu izmanto N.RADIO, 

varat izvēlēties numurētu izlasi (kanālu); 

ja mūzikas sistēmā ar izvēlēto kanāla 

numuru nekas nav saglabāts, nekas arī 

netiks atskaņots. 

Atcerieties — ja esat mainījis BeoSound 5 

avotu nosaukumu, ieprogrammējot taimeri, 

jāizvēlas jaunie nosaukumi. 

Atskaņošanas taimera aktivizēšana 

PLAY TIMER

AUDIO MASTER

AM OPTION

N.MUSIC

N.RADIO
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>> Izvēlne Roles 

 

Galvenais audiosignāla avots 

Iestatījums izvēlnē AUDIO MASTER 

nosaka, vai BeoSound 5 ir galvenais 

audiosignāla avots. Tieši no šī 

iestatījuma ir atkarīga BeoSound 5 

darbība un pieejamās izvēlnes. 

Piemēram, ja izvēlnē AUDIO MASTER 

iestatījums ir NO, nevar piekļūt 

pievienotā avota opcijai A.AUX. Lai 

iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar 

Bang & Olufsen tirgotāju.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUDIO MASTER, 

un nospiediet pogu GO.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos atbilstošo 

iekārtas iestatījumu, un nospiediet pogu 

GO, lai saglabātu. 

Galvenā audiosignāla avota 
(AM) opcija 

Ja sistēma BeoSound 5 ir iestatīta kā 

galvenais audiosignāla avots, ir jāveic arī 

opcijas Option programmēšana. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AM OPTION, un 

nospiediet pogu GO.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos atbilstošo 

iekārtas opciju Option, un nospiediet pogu 

GO, lai saglabātu. 

Mūzikas sistēmai ir pieci dažādi opcijas 

Option iestatījumi:

Opcija Option 0. Tiek lietota, ja mūzikas 

sistēma ir savienota ar videosistēmu un 

mūzikas sistēma nav tieši savienota ar 

skaļruņiem. 

Opcija Option 1. Tiek izmantota, ja mūzikas 

sistēma ir uzstādīta atsevišķi vai savienota 

ar videosistēmu un skaļruņi ir pievienoti 

mūzikas sistēmai. 

Opcija Option 2. Tiek izmantota, ja mūzikas 

sistēma ir uzstādīta vienā telpā un savienota 

ar videosistēmu, kas atrodas citā telpā. 

Opcija Option 5. Tiek izmantota, ja mūzikas 

sistēma ir uzstādīta blakustelpā, kurā ir 

uzstādīts arī Bang & Olufsen televizors. 

Opcija Option 6. Tiek lietota, ja mūzikas 

sistēma ir uzstādīta blakustelpā, kurā nav 

Bang & Olufsen televizora. 

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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Avotu nosaukumu mainīšana 

Lai vieglāk piekļūtu N.MUSIC avotam, 

izmantojot tālvadības pulti, varat iestatīt 

N.MUSIC avota aktivizēšanu ar pogu CD. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CD, A.MEM vai 

N.MUSIC, un nospiediet pogu GO.

> Ja vēlaties, varat mainīt arī N.RADIO avotu. 

> Nospiediet pogu GO, lai saglabātu. 

Piezīme. Ja mainīsit avota nosaukumu uz CD 

vai A.MEM, tas tiks mainīts arī mūzikas 

sistēmas displejā, un, veicot norādītās 

secīgās darbības, N.MUSIC vietā būs jālieto 

CD vai A.MEM. Arī nosaukums N.RADIO tiks 

aizstāts ar RADIO, ja būs veiktas attiecīgās 

izmaiņas. 

Aizkave 

Lai pievienotais televizors atskaņotu 

mūziku no mūzikas sistēmas, var iestatīt 

aizkavi. To var veikt tikai tad, ja mūzikas 

sistēmā ir iestatīta opcija Option 0. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DELAY, un 

nospiediet pogu GO.

> Norādiet nepieciešamās aizkaves 

iestatījumus. 

> Nospiediet pogu GO, lai saglabātu. 

>> Izvēlne Roles
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Ieslēgšanās laika mainīšana 

Ja vēlaties, lai mūzikas sistēma 

ieslēgtos ātrāk, varat samazināt 

ieslēgšanās laiku, tomēr tas 

palielina sistēmas enerģijas 

patēriņu gaidīšanas režīmā. 

Ieslēgšanās laiku varat samazināt, 

mainot iestatījumu izvēlnē POWER 

SAVING uz OFF. 

Noklusējuma enerģijas patēriņa 

mainīšana

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS. 

> Divreiz nospiediet   un pēc tam nospiediet 

pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SYSTEM SETTINGS, un nospiediet pogu 

GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos POWER SAVING, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTOMATIC vai 

OFF, un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes. 

Izvēlne SYSTEM SETTINGS ietver arī izvēlni 

DEBUG LOGGING. Iestatījumu šajā izvēlnē 

ieteicams mainīt tikai pēc tehniķa pieprasījuma. 

POWER SAVING    AUTOMATIC

 OFF

Strāvas patēriņu gaidīšanas režīmā var mainīt 

izvēlnē SYSTEM SETTINGS. Atverot izvēlni, 

šeit tiek parādīts pašreizējais iestatījums: 

AUTOMATIC. 
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