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Šiame vadove pateikiama papildomos informacijos apie jūsų produktą ir 

išsamiau aprašomos tam tikros funkcijos, paminėtos pradžios vadove. 

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

gaminį Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu ir kaip pasiekti 

skaitmeninę muziką. 

Šis vadovas bus reguliariai atnaujinamas, įtraukiant informacijos apie, 

pavyzdžiui, naujas funkcijas, prieinamas atnaujinus programinę įrangą. 

Papildomos informacijos apie gaminį taip pat rasite dažniausiai 

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

Gerb. kliente, 

Version 4.0  1110 

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos gali 
būti keičiami be įspėjimo. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
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Meniu apžvalga, 4 

Ekrano meniu apžvalga. 

Tiesioginis valdymas, 6 

Kaip naudoti muzikos sistemos fizinius valdiklius. 

Kaip naudoti Beo5 arba Beo6, 7 

Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo5 arba Beo6. 

Dvipusis ryšys, 8

Kaip naudoti Beo6 dvipusiam ryšiui užmegzti

Kaip naudoti Beo4, 9 

Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo4. 

Garso nustatymų reguliavimas, 10 

Kaip reguliuoti balanso, žemųjų bei aukštųjų dažnių ir kitas funkcijas.

Kalbos ir laiko juostos keitimas, 11

Kaip keisti ekrano kalbą. 

Priežiūros meniu, 12 

Kaip naudoti valymo funkciją. Automatinio programinės įrangos atnaujinimo nustatymai ir 

informacija apie naujausią programinę įrangą. Kaip atnaujinti programinę įrangą rankiniu būdu. 

Paslaugų nustatymai, 14 

Internetinio radijo buferio veikimo trukmės keitimas arba MOTS funkcijos išjungimas. 

Pasirenkamo CD Ripping Device nustatymai.  

Tinklo nustatymas, 17 

Jūsų muzikos sistema ir Network Link nustatymas. Pagrindinio kompiuterio pavadinimas,  

IP adresas ir slaptažodis. 

Kaip pasiekti muziką, 19 

Kaip pasiekti norimus atkurti muzikos šaltinius.

Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas, 25 

Kaip kurti asmeninius grojaraščius. 

MOTS, 26 

Informacija apie MOTS. 

Meniu Roles, 27 

Naudokite muzikos sistemą kaip grojimo laikmačius ir kt. Kaip keisti pagrindinius garso 

nustatymus ir šaltinių pavadinimus. 

Paleidimo laiko keitimas, 30 

Kaip reguliuoti numatytąjį paleidimo laiką. 

Turinys 
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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 

Meniu apžvalga 

1* Galima tik naudojant 1–6 parinktis.  
2* Galima tik pasirinkus N.MUSIC ir 

naudojant vidinį standųjį diską.
3* Galima tik naudojant išorinį serverį.  
4* Galima tik prijungus pasirenkamą CD 

Ripping Device. 
5* Galima tik AUDIO MASTER nustačius YES. 
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BeoSound kasdien naudojami 

meniu pasiekiami žymikliu ir ratuku.

Papildomi išsamių nustatymų meniu 

yra paslėpti, nes jų reikia nedažnai, 

jie tik rodo būseną arba pakeitus šių 

meniu nustatymus BeoSound gali 

veikti prasčiau. 

Norėdami iškviesti šiuos išsamius meniu: 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Dukart paspauskite , tada paspauskite 

GO. 

Čia rodomi tik papildomi meniu. 

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 

Meniu apžvalga – išsamus

6* Galima tik MUSIC SERVER nustačius YES.
7* Rodo, ar prijungtas CD Ripping Device. 

Naudokite šį meniu, kad patikrintumėte,  

ar tinkamai prijungtas CD Ripping Device. 

Galimos parinktys: DETECTED ir NOT 

DETECTED Jei meniu rodoma NOT DETECTED, 

patikrinkite BeoSound 5 ir CD Ripping Device 

kabelių jungtis. 
8* Galima tik AM OPTION nustačius 0. 
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Tiesioginis valdymas 

Atsižvelgiant į jūsų naudojamą šaltinį ir 

rodinį, paspaudus ir palaikius GO, kai 

elementas yra paryškintas, rodomos 

skirtingos parinktys. 

N.MUSIC 

REMOVE … Pašalinkite albumą, atlikėją arba 

muzikos takelį iš rodinių ir sąrašų. 

ADD TO… Pridėkite elementą prie 

mėgstamiausiųjų. Jei nenorite, kad konkretus 

muzikos takelis būtų įtrauktas į MOTS 

sugeneruotą grojaraštį, turite įtraukti jį į 

EXCLUDE LIST. 

N.RADIO 

REMOVE… Pašalinkite stotį. 

ADD TO… Pridėkite stotį prie mėgstamiausiųjų. 

Spalvotieji sąrašai ir sunumeruoti 

mėgstamiausieji 

REMOVE… Pašalinkite albumą, atlikėją, 

muzikos takelį arba stotį iš sąrašo.

CLEAR LIST… Pašalinkite viską iš konkretaus 

sąrašo. 

PLAY QUEUE 

REMOVE… Pašalinkite muzikos takelį iš 

atkūrimo eilės.

CLEAR QUEUE… Pašalinkite viską iš 

atkūrimo eilės. 

ADD TO… Pridėkite elementą prie 

mėgstamiausiųjų. Jei nenorite, kad 

konkretus muzikos takelis būtų įtrauktas į 

MOTS sugeneruotą grojaraštį, turite įtraukti 

jį į EXCLUDE LIST.  

EXCLUDE LIST 

REMOVE… Pašalinkite elementą iš išimčių 

sąrašo, kad vėl įtrauktumėte jį į MOTS. 

CLEAR LIST… Pašalinkite viską iš išimčių sąrašo. 

RIPPING 

Perkeliant kompaktinį diską, garso takeliai 

perkėlimo sąraše rodomi atskirai. Perkeltus 

garso takelius galima pažymėti atkurti. 

RECENTLY ADDED 

Šiame sąraše yra visi neseniai į vidinį standųjį 

diską įtraukti garso takeliai. Sąrašas surūšiuotas 

albumų įtraukimo į standųjį diską tvarka.  

Į sąrašą įtraukiami garso takeliai, kurie buvo 

įtraukti naudojant CD Ripping Device, ir 

garso takeliai, perkelti prijungus kompiuterį. 

Muzikos sistema sukurta valdyti 

tiesiogiai. Galite naršyti muzikos 

failus bei radijo stotis ir rinktis. 

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

Garso stiprumo ratukas – naudojamas 
garso stiprumui reguliuoti

Ratukas – naudojamas naršyti  

Žymiklis – naudojamas rodiniui pasirinkti

Budėjimo režimo 
mygtukas 

Kairėn – naudojamas norint atidaryti submeniu arba antrinius 
rodinius 
Dešinėn – naudojamas norint grįžti į ankstesnį meniu ar rodinio 
lygį arba Išeiti iš meniu neišsaugojus
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Kaip naudoti Beo5 arba Beo6 

Programinis mygtukas 

Palieskite ekraną, kad pasirinktumėte galimus šaltinius. 

Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą. 

Grįžkite į ankstesnius Beo5 / Beo6 ekranus. 

Iškvieskite vaizdo mygtukus. 

Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal. 

Iškvieskite skaitmenis, kad pasirinktumėte muzikos takelį arba radijo stotį. 

Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal. 

Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą. 

Pradėkite atkūrimą. 

Pasirinkite spalvotąjį sąrašą. Paspauskite garso stiprumo reguliavimo ratuką 

šalia spalvos. 

Pasirinkite sunumeruotą mėgstamiausiąjį. 

Pasukite norėdami reguliuoti garso stiprumą. 

Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę. 

Centrinis mygtukas naudojamas meniu norint pasirinkti. 

Naršymo mygtukas naudojamas meniu. 

Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis. 

Pereikite per albumus. 

Perjunkite budėjimo režimą. 

Jei naudojate Beo5 arba Beo6, 

turite sukonfigūruoti jį naudoti su 

muzikos sistema. Kreipkitės į savo 

pardavėją. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1 – 99

+
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Dvipusis ryšys naudojant Beo6 

Kai jūsų Beo6 nuotolinio 

valdymo pultelis sukonfigūruotas 

palaikyti dvipusį ryšį ir prijungtas 

prie jūsų belaidžio tinklo, galite 

naršyti muzikos sistemoje esančią 

muziką naudodami nuotolinio 

valdymo pultelį. Galite peržiūrėti 

šiuo metu atkuriamą takelį, keisti 

takelius arba įtraukti juos į 

atkūrimo eilę.

Jūsų muzikos sistema taip pat 

turi būti prijungta prie tinklo.

Daugiau informacijos apie Beo6 

prijungimą prie belaidžio tinklo  

rasite jo vadove.

Jei norite valdyti BeoSound 5 
belaidžiu ryšiu naudodami Beo6, 
turite palaukti, kol Beo6 prisijungs 
prie belaidžio tinklo.

Kai įstatote Beo6 į įkroviklį, 
leidžiamo turinio ekranas lieka 
įjungtas. Galite valdyti BeoSound 5.

N.MUSIC naršymas naudojant 
Beo6

Beo6 rodomas šiuo metu atkuriamo 

muzikos takelio viršelis, o jūs galite 

naršyti savo muzikos kolekciją ir įtraukti 

muzikos takelius į atkūrimo eilę arba 

sukurti naują MOTS pradinį įrašą. Kai 

sukuriate naują MOTS pradinį įrašą, 

garso takelio leidimas pertraukiamas iš 

karto sugeneravus naują MOTS eilę.

Norėdami naršyti muziką...

> Palieskite mygtuką, kuris suaktyvina jūsų 

muzikos šaltinį (pvz., N.MUSIC).

Jei norite įjungti gaminį, turite būti IR 

diapazono ribose.

> Pasirinkite norimo naudoti rūšiavimo 

mygtuką: ALBUM arba ARTIST.

> Pasirinkite raidę, kad iškviestumėte 

Albums arba Artist, prasidedančių šia 

raide, sąrašą. Albums ir Artists rūšiuojami 

abėcėline tvarka. 

> Braukite pirštu per ekraną (iš viršaus į 

apačią arba atvirkščiai), kad pereitumėte iš 

vieno ekrano į kitą.

> Pasirinkite trumpai paspausdami. 

> Palaikykite nuspaudę, kad iškviestumėte 

pasirinkto elemento parinktis. 

Norėdami įtraukti į atkūrimo eilę...

> Palaikykite nuspaudę elementą, kad 

iškviestumėte parinktį QUEUE.

> Paspauskite mygtuką QUEUE, kad 

įtrauktumėte muzikos takelį į atkūrimo 

eilę.

Norėdami naudoti muzikos takelį kaip 

MOTS pradinį įrašą...

> Palaikykite nuspaudę elementą, kad 

iškviestumėte parinktį MOTS.

> Paspauskite simbolį MOTS , kad 

naudotumėte muzikos takelį kaip MOTS 

pradinį įrašą.

Visuose sąrašuose galite paspausti ir palaikyti 

elementą, kad iškviestumėte ekraną su to 

elemento parinktimis. 

Paskutinio atkurto muzikos takelio viršelis 

rodomas kairėje. Dešinėje rodomas viršelis 

padės apsispręsti, kurios muzikos klausytis 

toliau. 

Paspauskite raidę, kad peržiūrėtumėte 

Albums arba Artists sąrašą. 

Norėdami grįžti į raidžių klaviatūrą, 

paspauskite ekrano dešinėje rodomą raidę. 

Ekrane Playing paspauskite viršelį, kad 

iškviestumėte atkūrimo eilę.

 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 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija 

Įjunkite N.MUSIC. Paspauskite LIST, kad ekrane iškviestumėte N.MUSIC. 

Įjunkite N.RADIO. Paspauskite LIST, kad ekrane iškviestumėte N.RADIO.

Įjunkite A.AUX šaltinį. Paspauskite LIST, kad ekrane iškviestumėte A.AUX. 

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

iškviestumėte MOTS. 

Įjunkite N.RADIO, jei N.RADIO šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku. 

Įjunkite N.MUSIC, jei N.MUSIC šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku. 

Įjunkite N.MUSIC, jei N.MUSIC šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku. 

Pasirinkite norimą atkurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį. 

Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai. 

Pereikite per sąrašą naudodami  arba  ir patvirtinkite paspausdami centrinį mygtuką. 

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

Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis. 

Pereikite per albumus. 

Pasirinkite spalvotąjį arba radijo stočių sąrašą.

Reguliuokite garso stiprumą. 

Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį. 

Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą. 

Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite nuspaudę, kad nustatytumėte 

atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą. 

Perjunkite budėjimo režimą. 

Kaip naudoti Beo4 

Muzikos sistemą galima valdyti ir 

Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD 

A.MEM

MOTS

RADIO

N. RADIO 
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Garso nustatymų reguliavimas 

Išsaugokite norimus garso 

nustatymus. Kai išsaugote garso 

nustatymą, sistema jį naudoja 

kas kartą, kai ją įjungiate. 

Gamykloje iš anksto nustatytos 

neutralios garso nustatymų 

reikšmės, tinkančios esant 

daugeliui klausymosi sąlygų. 

Kai prie muzikos sistemos 
prijungiate BeoLab 5 garsiakalbius, 

juos reikia nustatyti meniu 

SPEAKER TYPE. 

Meniu SOUND nepasiekiamas, kai 

jūsų muzikos sistemoje nustatyta 

Option 0. 

Garso stiprumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių reguliavimas 

Galite iš anksto nustatyti garso stiprumo, 

žemųjų bei aukštųjų dažnių ir balanso 

lygius. 

Garsumo funkcija kompensuoja žmogaus 

ausies aukštųjų ir žemųjų dažnių 

jautrumo trūkumą. Esant žemam garso 

stiprumo lygiui, šie dažniai padidinami, 

kad muzika skambėtų dinamiškiau. 

Garso nustatymai… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SOUND. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite norimą 

reguliuoti garso elementą (VOLUME, 

BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS  

arba SPEAKER TYPE) ir paspauskite GO. 

Dabartinė reikšmė rodoma ties ratuko 

akcentu pradžioje. 

> Pasukdami ratuką reguliuokite garso 

nustatymą ir paspauskite GO, kad 

išsaugotumėte. 

Reguliuojant garsą, garsiakalbiai nustatomi 

atsižvelgiant į reguliavimą. 

Nustačius garso stiprumo lygį 0, garsas 

išjungiamas. 0 arba didesnio nei 75 garso 

stiprumo lygio išsaugoti neįmanoma. 

Jei jūsų muzikos sistema nustatyta kaip 

Option 0, sistemos garsumas bus visada 

rodomas kaip maksimalus. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS

SPEAKER TYPE 
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Kalbos ir laiko juostos keitimas 

Galite bet kada keisti muzikos 

sistemos ekrano kalbą.

Pasirinkus kalbą, ja rodomi visi 

meniu ir ekrano pranešimai. 

Pakeitus kalbą, muzikos sistema 

gali būti paleista iš naujo. 

Jei jūsų BeoSound 5 bus 

naudojamas kaip grojimo 

laikmatis, turite įsitikinti, kad 

nustatėte tinkamą laiko juostą. 

Muzikos sistemos ekrano kalbą galite 

keisti savo nuožiūra. 

Kalbos keitimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite LANGUAGE 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite norimą kalbą 

ir paspauskite GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

Tinkamos laiko juostos nustatymas …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO.

> Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite TIME ZONE 

ir paspauskite GO.

> Pasukdami ratuką pasirinkite tinkamą 

laiko juostą ir paspauskite GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį.

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Norimą kalbą galite pasirinkti meniu SYSTEM 

SETTINGS. Dabartinė ekrano kalba rodoma 

pradžioje: ENGLISH. 
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Priežiūros meniu 

Šiame meniu galite suaktyvinti 

valymo funkciją ir panaikinti 

nepageidaujamus muzikos 

takelius iš vidinio standžiojo 

disko. Valymo funkcija galima tik 

pasirinkus vidinį standųjį diską 

kaip muzikos saugyklą. 

Atkreipkite dėmesį, kad net 

panaikinus elementus iš vidinio 

standžiojo disko jie vėl bus 

rodomi, jei dar kartą perkelsite 

juos į standųjį diską. 

Taip pat galite atnaujinti 

produkto programinę įrangą  

ir perskaityti informaciją apie 

naujausią jo programinę įrangą. 

Išsamiame meniu SUBMIT LOGS TO 

BANG & OLUFSEN renkami produktų 

klaidų žurnalai, kurie vėliau suglaudinti 

internetu siunčiami Bang & Olufsen. 

Juos galima sėkmingai pateikti tik 

paprašius techniniam darbuotojui. 

Valymo funkcija 

Valymo funkciją galite naudoti norėdami 

panaikinti muzikos takelius, albumus 

arba atlikėjus iš vidinio standžiojo disko. 

Norėdami naudoti valymo funkciją, 

turite ją įjungti, kai aktyvi N.MUSIC.

Valymo funkcijos įjungimas…

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO.

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE.

>  Pasukdami ratuką pasirinkite CLEAN-UP ir 

paspauskite GO.

> Pasukdami ratuką pasirinkite ON ir 

paspauskite GO.

Dabar, jei sąraše paryškinsite bet kurį 

elementą, pvz., N.Music rodinį Artist, 

nuspaudus ir palaikius mygtuką GO bus 

pateikiama ir naikinimo parinktis. 

Programinės įrangos 
atnaujinimas rankiniu būdu

Programinę įrangą galite atnaujinti 

rankiniu būdu arba nustatyti, kad 

sistema atnaujintų programinę įrangą 

automatiškai. Atnaujinus programinę 

įrangą, sistema bus paleista iš naujo.  

Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO.

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite UPDATE 

SOFTWARE ir paspauskite GO. 

> Ekrane bus rodomas Bang & Olufsen 

logotipas ir pranešimas: „Checking for 

new software - Press GO to cancel“. 

> Baigus naujinti programinę įrangą, ekrane 

bus rodomas pranešimas „Download 100% 

complete“. Jei naujos programinės įrangos 

nėra, ekrane bus rodomas pranešimas  

„No new software update available“. 

 > Perjunkite sistemos budėjimo režimą, kad 

programinės įrangos atnaujinimas pradėtų 

veikti. 

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu yra vienkartinė operacija, 

neturinti įtakos nustatymui AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE. 

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas 

rankiniu būdu turi įtakos atkūrimui.
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>> Priežiūros meniu 

Automatinis programinės 
įrangos atnaujinimas

Rekomenduojame palikti 

automatinio programinės įrangos 

atnaujinimo nustatymą įjungtą.

Automatinis programinės įrangos 

atnaujinimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite 

SETTINGS ir paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite 

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. 

Paspauskite GO.

> Pasirinkite YES arba NO ir išsaugokite 

paspausdami GO. Numatyta, kad 

gamintojas šį nustatymą įjungęs. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

PASTABA! Rekomenduojame nekeisti 

nustatymo AUTOMATIC SOFTWARE 

UPDATE reikšmės YES. Jei nustatymas 

išjungtas, sistema automatiškai neieško 

programinės įrangos atnaujinimų.  

Disko išstūmimas 

Jeigu jūsų muzikos sistemoje yra 

pasirenkamas CD Ripping Device, galite 

naudoti šią funkciją įdėtam diskui išstumti. 

Funkciją galite naudoti, jei įdėjote diską, 

tačiau kol kas nutarėte jo neperkelti. 

Įdėto disko išstūmimas…

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO.

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

MAINTENANCE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite EJECT DISC 

ir paspauskite GO.

Informacijos, kaip atlikti pasirenkamo CD 

Ripping Device nustatymus, ieškokite 

skyriuje „Paslaugų nustatymai“.

CLEAN-UP

UPDATE SOFTWARE

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

EJECT DISC

LATEST RELEASE INFORMATION

ABOUT
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Paslaugų nustatymai 

Meniu SERVICE SETTINGS galite 

didinti internetinio radijo buferio 

veikimo trukmę ir išjungti MOTS 

funkciją. 

Galite nustatyti, kad 

pasirenkamas CD-Rip nuspręstų, 

ar reikia perkelti automatiškai, ir 

jei kompaktinis diskas 

perkeliamas, ar perkėlimo metu 

reikia automatiškai leisti. 

Be to, norėdami pasirinkti 

muzikos saugyklą, galite iškviesti 

paslėptą meniu. 

N.RADIO buferis 

Jei klausantis internetinio radijo dingsta 

garsas, galite optimizuoti signalą iš 

silpno interneto ryšio arba internetinio 

radijo šaltinio pailgindami buferio 

veikimo trukmę. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite N.RADIO 

BUFFER ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite buferio 

veikimo trukmę sekundėmis ir paspauskite 

GO. 

Atkreipkite dėmesį, kad pailginus buferio 

veikimo trukmę radijo paleidimo laikas taip 

pat gali pailgėti. 

Bang & Olufsen negali garantuoti programų 

teikėjų internetinio radijo stočių transliacijų 

kokybės. 

MOTS išjungimas 

Funkcija MOTS automatiškai naudoja 

paskutinį atkurtą muzikos takelį, kad 

sukurtų panašių muzikos takelių eilę. 

MOTS įjungiama gamintojo. Tačiau jei 

norite klausytis tik pasirinktos muzikos, 

MOTS funkciją galite išjungti. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DISABLE 

MOTS ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite YES ir 

paspauskite GO. 

Kai MOTS išjungta, muzika atkuriama tik 

rankiniu būdu įtraukus ją į atkūrimo eilę. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie 

MOTS, žr. „MOTS“. 
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>> Paslaugų nustatymai 

CD Ripping Device paleidimas

CD Ripping Device nustatomas paleisti 

valdant BeoSound 5 tiesiogiai: pasukant 

ratuką, judinant svirtelę arba 

paspaudžiant vieną iš mygtukų. Galite 

pakeisti šį nustatymą taip, kad įjungus 

BeoSound 5, visuomet būtų įjungiamas 

ir CD Ripping Device. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CD RIPPING 

DEVICE ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ALWAYS ON 

ir paspauskite GO. 

Esant gamykliniam nustatymui MANUAL ON, 

CD Ripping Device neįsijungs, jei valdysite 

BeoSound 5 nuotolinio valdymo pulteliu 

arba iš susietos patalpos. Norėdami įjungti 

CD Ripping Device, turite valdyti BeoSound 5 

tiesiogiai. 

Automatinis perkėlimas 

Prijungę pasirenkamą CD Ripping Device, 

galite nustatyti jį automatiškai pradėti 

perkėlimą, įdėjus garso kompaktinį 

diską. Perkėlus kompaktinį diską, jei yra, 

automatiškai perkeliami metaduomenys. 

Jei metaduomenų nėra, juos galima 

įtraukti rankiniu būdu ir perkelti 

naudojant prijungtą kompiuterį. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AUTO-RIP ir 

paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ON ir 

paspauskite GO. 

Jei pasirinkote OFF, perkėlimas bus pradėtas 

tik jums patvirtinus. 

Kompaktiniai diskai perkeliami WMA 

Lossless formatu. Galima perkelti tik 

standartinius kompaktinius diskus, kurių 

turinys neglaudintas. 

Automatinis leidimas 

Jei perkeliate garso kompaktinį diską, 

galite nustatyti sistemą leisti kompaktinį 

diską iš karto perkėlus. Baigus perkėlimą, 

muzikos sistema paleis pirmąjį 

kompaktinio disko garso takelį. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AUTO-PLAY 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ON ir 

paspauskite GO. 

Kompaktinio disko perkėlimo metu bet kada 

galite pasirinkti kitą šaltinį, albumą, atlikėją 

ar garso takelį. Tačiau negalite pereiti į kitą 

perkeliamo kompaktinio disko garso takelį, 

kol nebus perkelti visi takeliai. 
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>> Paslaugų nustatymai 

Muzikos saugykla 

Jei naudojate NAS kaip muzikos 

saugyklą, turite nustatyti BeoSound 5 

naudoti su juo. Gamintojas nustato 

naudoti BeoSound 5 su vidiniu 

standžiuoju disku. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MUSIC 

STORAGE ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite BeoMaster 5 

(vidinį standųjį diską) arba prijungtą serverį 

ir paspauskite GO. 

Bang & Olufsen rekomenduoja naudoti 

konkrečius pridėtus tinklo saugojimo 

įrenginius. Jei norite gauti išsamesnės 

informacijos, kreipkitės į vietinį Bang & 

Olufsen pardavėją. 

Muzikos serveris 

Naudodami, pavyzdžiui, BeoSound 5 

Encore, taip pat galite nustatyti 

BeoSound 5 kaip muzikos serverį, kad 

kiti įrenginiai galėtų prieiti prie turinio. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite MUSIC 

SERVER ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite YES ir 

paspauskite GO. 

Kai funkcija MUSIC SERVER įjungta, sistema 

neperjungs pristabdymo režimo, todėl 

standusis diskas neišsijungs. 

Muzikos serverio perkūrimas 

Ši parinktis galima tik vidinį standųjį 

diską naudojant kaip muzikos serverį.  

Jei dėl kurios nors priežasties vidiniame 

standžiajame diske saugoma muzika 

nerodoma ir negali būti naršoma, galite 

iš naujo nuskaityti vidiniame standžiajame 

diske esančią muziką. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE 

SETTINGS. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite REBUILD 

MUSIC SERVER ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite YES ir 

paspauskite GO. 



17

Tinklo nustatymas 

Sistemą galima jungti prie tinklo 

tiek laidiniu, tiek belaidžiu ryšiu. 

Kad tinklo ryšys būtų patikimas, 

Bang & Olufsen rekomenduoja 

naudoti laidinį ryšį. 

Bang & Olufsen taip pat 

rekomenduoja naudoti atskirą 

skirstytuvą ir prieigos tašką 

(Network Link skirstytuvą), kad 
būtų galima užtikrinti patikimiausią 

skaitmeninės muzikos atkūrimą. 

BeoSound įrengti ir nustatyti turėtų 

tik Bang & Olufsen specialistas. 

Norėdami gauti daugiau 

informacijos apie Bang & Olufsen 

tinklo nustatymą, kreipkitės į 

pardavėją. 

Network Link skirstytuvas

BeoSound 5 turi būti prijungta prie 

Network Link skirstytuvo. Ryšys gali būti 

laidinis arba belaidis. Jei naudojate 

vidinį standųjį diską, rekomenduojame 

prijungti sistemą laidiniu ryšiu. Norint 

prijungti sistemą belaidžiu ryšiu, būtinas 

belaidis USB tinklo adapteris, kurį 

galima nusipirkti atskirai. Prijungta 

sistema BeoSound 5 gali atkurti muziką, 

saugomą NAS, taip pat prijungtame prie 

Network Link skirstytuvo. 

Jei norite naudoti NAS, jame turi būti 

saugoma muzikos. 

Tinklo informacijos peržiūra 

Meniu NETWORK INFO galite peržiūrėti 

tinklo ryšio nustatymus. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite muzikos 

sistemos funkciją MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite 

NETWORK INFO. Dabar galite peržiūrėti 

atliktus tinklo ryšio nustatymus. 

Daugiau informacijos apie pagrindinio 

kompiuterio pavadinimo arba slaptažodžio 

keitimą rasite paskesniame puslapyje. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE
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Pagrindinio kompiuterio pavadinimas, IP adresas ir kliento slaptažodis

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, nutrūkus 

skirstytuvo ryšiui, jums gali reikėti 

informacijos apie jūsų BeoSound 5 

nustatymo pagrindinį kompiuterį,  

IP adresą ir kliento slaptažodį. 

Ši informacija pateikiama meniu 

NETWORK INFO, bet, jei norite pakeisti 

savo slaptažodį arba pagrindinio 

kompiuterio pavadinimą, turite naudoti 

išsamų meniu NETWORK SETTINGS. 

Pakeitus pagrindinio kompiuterio 

pavadinimą, sistema bus paleista iš naujo. 

Norėdami pakeisti tinklo nustatymus...

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO.

> Pasukdami ratuką pasirinkite NETWORK 

SETTINGS ir paspauskite GO.

> Iškvieskite norimą keisti nustatymą ir 

paspauskite GO.

> Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir 

paspauskite GO, kad išsaugotumėte savo 

pakeitimus. 

>> Tinklo nustatymas 

CLIENT PASSWORD

HOST NAME

LOCATION
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Kaip pasiekti muziką 

Prieš pradėdami naudoti savo 

sistemą, turite prijungti ją prie 

interneto, kad galėtumėte pasiekti 

norimus naudoti muzikos šaltinius. 

Jūsų muzikos sistema naudoja 

kelis muzikos šaltinius – internetinį 

radiją, šaltinį, prijungtą prie 

BeoMaster 5 per įvesties kabelį 

(būtinas papildomas priedas), 

BeoMaster 5 ar net pridėtą tinklo 

saugojimo įrenginį (NAS). 

Jūsų pardavėjas padės nustatyti 

sistemą ir pasiekti šaltinius. 

Jei naudojate vidinį standųjį 

diską, norint leisti, muziką reikia 

perkelti į BeoMaster 5. Tai 

atliekama naudojant AK arba 

MAC kompiuterį, kuriuose 

įdiegta speciali BeoConnect 

programinė įranga, arba 

naudojant pasirenkamą CD 

Ripping Device. 

BeoConnect programinė įranga 

BeoConnect programinė įranga turi būti 

įdiegta kompiuteryje, prijungtame prie 

BeoMaster 5. Nustatyti ryšius ir atlikti 

kitus nustatymus turėtų įgaliotasis Bang & 

Olufsen specialistas.

BeoConnect programinę įrangą, skirtą 

Windows, galima atsisiųsti iš čia: 

www.bang-olufsen.com/software-downloads 

BeoConnect, skirtos Windows, vadovas 

pateikiamas su programine įranga, bet jį taip 

pat galite atsisiųsti iš čia: 

www.bang-olufsen.com/guides 

BeoConnect programinę įrangą, skirtą MAC, 

galima atsisiųsti iš čia: 

www.bang-olufsen.com/software-downloads 

BeoConnect, skirtos MAC, vadovas 

pateikiamas su programine įranga, bet jį taip 

pat galite atsisiųsti iš svetainės.

Taip pat galite naudoti Windows Media 

Player, kad perkeltumėte muziką iš 

kompaktinių diskų į BeoMaster 5, ir 

Windows Explorer arba iTunes, kad 

tvarkytumėte muziką, bet BeoConnect  

turi būti įdiegta jūsų kompiuteryje, nes ji 

naudojama kaip jungtis su BeoMaster 5.

Daugiau informacijos rasite www.bang-

olufsen.com/faq ir BeoSound 5 vadove. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE

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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Internetinio radijo klausymasis 

Norint klausytis internetinio radijo, 

muzikos sistemą reikia prijungti prie 

interneto ir užregistruoti naudojant 

BeoConnect programinę įrangą. Daugiau 

informacijos rasite BeoConnect vadove. 

Internetinio radijo aktyvinimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite N.RADIO ir 

paspauskite GO. 

> Pasirinkite radijo stotį, kurios norite 

klausytis, ir paspauskite GO, kad 

pradėtumėte groti. 

* Jei pervardijote N.RADIO į RADIO, kad 

naršyti Beo4 būtų paprasčiau, turite 

pasirinkti RADIO. Norėdami gauti daugiau 

informacijos, žr. „Šaltinio pavadinimų 

keitimas“.  

Garsas gali atsirasti po kelių sekundžių. Ši 

trukmė priklauso nuo interneto ryšio spartos, 

N.Radio buferio veikimo trukmės ir radijo 

stoties, kurios norite klausytis, signalo stiprumo. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 

„N.Radio buferis“. 

Mėgstamiausias radijo stotis galite įtraukti į 

mėgstamiausiųjų sąrašą, kad galėtumėte jas 

greitai pasirinkti. Norėdami gauti daugiau 

informacijos, žr. „Spalvotųjų sąrašų ir 

sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas“. 

 

>> Kaip pasiekti muziką 

N.MUSIC

N.RADIO

A.AUX

SETTINGS
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Muzikos atkūrimas iš N.MUSIC šaltinio

Naudodami savo muzikos sistemą galite 

prieiti prie tinkle esančios skaitmeninės 

muzikos saugyklos. Skaitmeninės muzikos 

saugykla gali būti vidinis standusis 

diskas arba įvairūs standartiniai NAS 

įrenginiai. 

Įdiegti turi jūsų Bang & Olufsen pardavėjas. 

Jei išjungsite muzikos saugyklą (NAS), 

negalėsite atkurti saugykloje esančios 

muzikos. Vėl įjungus saugyklą, muzikos 

sistema automatiškai iš naujo prisijungs 

prie muzikos saugyklos. 

N.MUSIC aktyvinimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite N.MUSIC ir 

paspauskite GO*. 

> Pasirinkite norimą klausyti muzikos failą ir 

paspauskite GO, kad jį atkurtumėte. 

* Jei pervardijote N.MUSIC į CD arba A.MEM, 

kad naršyti Beo4 būtų paprasčiau, turite 

pasirinkti CD arba A.MEM. Norėdami gauti 

daugiau informacijos, žr. „Šaltinio 

pavadinimų keitimas“. 

 

Muzikos saugykla… 

Gamintojas nustato muzikos sistemą 

atkurti muziką iš vidinio standžiojo 

disko. Tačiau vidinį standųjį diską galite 

pakeisti į NAS įrenginį, jei jis yra ir jei 

jūsų sistema nustatyta jį naudoti. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 

„Muzikos saugykla“.  

>> Kaip pasiekti muziką 
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Prisijungiant prie naujos muzikos saugyklos, 

reikia atsižvelgti į šiuos dalykus: 

– Sistemai prireiks šiek tiek laiko muzikos 

kolekcijai suindeksuoti, kad ją būtų galima 

naršyti. Informacijos apie failų formatus 

rasite www.bang-olufsen.com  

– MOTS skaičiuoja jūsų skaitmeninės 

muzikos saugyklos turinį, kai muzikos 

sistema veikia budėjimo režimu. 

Prisijungdami prie naujos saugyklos,  

kurį laiką palikite sistemą veikti budėjimo 

režimu, kad būtų galima atlikti MOTS 

skaičiavimą. Kuo daugiau muzikos failų 

saugoma muzikos saugykloje, tuo ilgiau 

skaičiuojama. Skaičiavimo eigą galima 

peržiūrėti QUEUE, kur rodomas MOTS 

logotipas ir užbaigimo procentas.

 Didelių muzikos kolekcijų skaičiavimas gali 

užtrukti net kelias dienas. 

Norėdami pasiekti jūsų NAS esančią muziką, 

NAS įrenginyje turite įjungti UPnP / DLNA. Žr. 

vadovą, pateiktą su jūsų NAS įrenginiu. 

Bang & Olufsen patikrino ir patvirtino jūsų 

muzikos sistemos veikimą su keliais aukštos 

kokybės NAS įrenginiais. Norint užtikrinti 

geriausią našumą rekomenduojama naudoti 

tik patvirtintus NAS įrenginius. Norėdami 

gauti daugiau informacijos, susisiekite su 

pardavėju. 

>> Kaip pasiekti muziką 

http://www.bang-olufsen.com


23

Papildoma muzika iš išorinės įvesties 

jungties 

Muzikos galite klausytis naudodami 

išorinį įrenginį ir muzikos sistemos 

garsiakalbius. 

Norint užmegzti tokį ryšį, būtina USB 

garso sąsaja. Ją reikia nusipirkti atskirai. 

Norint naudoti Bluetooth įrenginį su 

BeoSound 5 taip pat reikia Bluetooth 

imtuvo, prijungto prie USB garso sąsajos, 

kuri taip pat yra pasirinktinis priedas. 

Yra ir daugiau galimybių klausytis 

muzikos naudojant išorinius įrenginius. 

Jei norite gauti išsamesnės informacijos, 

kreipkitės į vietinį Bang & Olufsen 

pardavėją. 

Šio tipo ryšį galima naudoti tik nustačius 

BeoSound 5 AUDIO MASTER reikšmę YES. Jūsų prijungtas muzikos įrenginys yra 

BeoSound 5 šaltinio A.AUX. Šaltinį galima 

suaktyvinti, bet negalima tiesiogiai valdyti 

naudojant BeoSound arba nuotolinio 

valdymo pultelį. 

A.AUX šaltinio aktyvinimas… 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite A.AUX ir 

paspauskite GO. 

> Dabar valdykite prijungtą įrenginį įprastu 

būdu. 

>> Kaip pasiekti muziką 

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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>> Kaip pasiekti muziką 

Papildoma muzika iš išorinio įrenginio 

Muzikos galite klausytis naudodami 

išorinį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną 

ar kompiuterį, ir muzikos sistemos 

garsiakalbius. 

Įrenginys turi būti prijungtas prie to 

paties tinklo kaip ir BeoSound 5, be to, 

jame turi būti įdiegta taikomoji programa, 

užmezganti ryšį su BeoSound 5. Užmezgus 

ryšį, BeoSound 5 valdymą perima išorinis 

įrenginys. Tai reiškia, kad jei išorinis 

įrenginys pasirenka BeoSound 5 kaip 

išvesties šaltinį, kol, pvz., klausotės  

N.Radio, N.Radio veikimas bus pertrauktas, 

kad būtų atkuriama muzika iš išorinio 

įrenginio. 

Norėdami gauti daugiau informacijos 

kreipkitės į savo Bang & Olufsen pardavimo 

atstovą. 

Šio tipo ryšį galima naudoti tik nustačius 

BeoSound 5 AUDIO MASTER reikšmę YES. 

Jūsų prijungtas muzikos įrenginys rodomas 

kaip BeoSound 5 šaltinio A.AUX. Šaltinio  

A.AUX pertraukia bet kurio kito šiuo metu 

aktyvaus BeoSound 5 šaltinio veikimą. 

Naudojant BeoSound 5 arba nuotolinio 

valdymo pultelį, šaltinio negalima nei 

tiesiogiai valdyti, nei aktyvinti. 

A.AUX šaltinio aktyvinimas… 

> Užmegzkite ryšį su BeoSound 5 naudodami 

savo įrenginį. 

> Dabar valdykite prijungtą įrenginį įprastu 

būdu. 

INTERNET

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų 
kūrimas 

Galite kurti asmeninius grojaraščius. 

Grojaraščius galima žymėti 

keturiomis spalvomis: raudona, 

žalia, geltona ir mėlyna. Pavyzdžiui, 

kiekvienas šeimos narys gali 

susikurti savo mėgstamiausios 

muzikos arba radijo stočių sąrašą 

arba kurti sąrašus, skirtus 

specialioms progoms, pvz., 

šventėms arba vakarėliams. 

Priskyrę numerį radijo stočiai, 

galėsite ją sparčiai pasiekti 

naudodami nuotolinio valdymo 

pultelį. 

Priskyrę numerį N.Music elementui, 

galėsite naudoti sunumeruotą 

elementą kaip MOTS pradinį 

įrašą (o ne pasirinkti jį atkurti 

naudodami nuotolinio valdymo 

pultelio skaičių mygtukus). 

Spalvotieji sąrašai ir sunumeruoti 

mėgstamiausieji taikomi jūsų 

pasirinktai muzikos saugyklai. 

Pakeitus saugojimo įrenginį, jie 

bus išvalyti. 

Spalvotieji sąrašai 

Kiekvienas spalvotasis sąrašas yra 

grojaraštis, kuriame gali būti keli 

muzikos takeliai, albumai, atlikėjai arba 

radijo stotys. Elementai įtraukiami į 

spalvotuosius sąrašus. 

Norėdami sukurti spalvotąjį sąrašą… 

> Raskite muzikos takelį, albumą arba radijo 

stotį, kurią norite įtraukti į spalvotąjį 

sąrašą, tada palaikykite nuspaudę GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite spalvą. 

> Atleiskite GO. 

> Dabar galite pasirinkti spalvotąjį sąrašą 

meniu FAVOURITES arba paspaudę 

atitinkamą spalvą ant Bang & Olufsen 

nuotolinio valdymo pultelio. 

Galimi keturi kiekvieno radijo ir muzikos 

šaltinio spalvotieji sąrašai: raudonas, žalias, 

geltonas ir mėlynas.

Sunumeruoti mėgstamiausieji 

Kiekvienas sunumeruotas mėgstamiausiasis 

elementas yra viena radijo stotis arba 

vienas muzikos takelis. Jau naudojamam 

numeriui priskyrus naują elementą, jis 

pakeis ankstesnįjį elementą. 

Norėdami sukurti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį…

> Raskite elementą, kuriam norite priskirti 

numerį, tada palaikykite nuspaudę GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite numerį. 

> Atleiskite GO. 

> Dabar galite pasirinkti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį meniu FAVOURITES arba 

paspaudę atitinkamą numerį ant Bang & 

Olufsen nuotolinio valdymo pultelio. 

Pasirinkus sunumeruotą N.RADIO (RADIO) 

mėgstamiausiąjį, įjungiama tam numeriui 

priskirta radijo stotis.

Pasirinkus N.MUSIC (A.MEM arba CD) 

sunumeruotą mėgstamiausiąjį, juo 

pažymėtas muzikos takelis bus naudojamas 

kaip MOTS pradinis įrašas, o ne nedelsiant 

atkuriamas. 
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MOTS 

MOTS leidžia nuolat klausytis 

panašios muzikos. Funkcija MOTS 

įvertina muzikos panašumą pagal 

daug įvairių parametrų, pvz., garsą, 

dinamines ir ritmo ypatybes, kad 

galėtų sugeneruoti panašių 

muzikos takelių atkūrimo eilę. 

Naudojant MOTS patogu rasti 

konkrečiai situacijai tinkamą 

muziką arba tiesiog pradėti ją 

atkurti. Tereikia išsirinkti vieną 

dainą, o MOTS automatiškai 

sukurs panašios muzikos sąrašą. 

MOTS naudoja esamą pasirinktą muzikos 

šaltinį, kad generuotų atkūrimo eilę. 

MOTS tuo pat metu naudoja tik vieną 

šaltinį. 

Atkreipkite dėmesį, kad MOTS atkūrimo eiles 

galima generuoti tik iš vidinio standžiojo 

disko arba prijungto NAS. 

MOTS skaičiavimai 
MOTS skaičiavimai pagrįsti garso, dinaminėmis 

ir ritmo ypatybėmis, taip pat tokiais parametrais 

kaip atlikėjas, albumas ir žanras. MOTS 

naudoja paskutinį pridėtą atkūrimo eilės 

muzikos takelį, kad automatiškai sugeneruotų 

panašių muzikos takelių seką, pridedamą 

prie jau esamo atkūrimo eilės turinio. MOTS 

funkcija išjungiama, jei vienintelis atkūrimo 

eilės turinio elementas yra spalvotasis sąrašas. 

MOTS skaičiavimai atliekami muzikos 

saugykloje, kol muzikos sistema veikia 

budėjimo režimu. Kai pridedate muzikos 

saugyklą pirmą kartą arba po to, kai ji buvo 

išjungta, MOTS skaičiavimams atlikti prireiks 

šiek tiek laiko budėjimo režimu. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip 

išjungti ir įjungti MOTS funkciją, žr. „MOTS 

išjungimas“. 

 

MOTS logotipas. 

MOTS analizė 
Perkėlus visą muziką į vidinį standųjį 

diską, MOTS funkcijai reikia šiek tiek 

laiko išanalizuoti muzikos kolekciją prieš 

generuojant atkūrimo eilę. Paprastai 

vieno muzikos takelio analizė trunka  

15 sek.

Kai NAS serveris naudojamas kaip 

muzikos saugykla, NAS esanti muzika 

taip pat analizuojama. 

Analizė atliekama tik sistemai veikiant 

budėjimo režimu. Dėl šios priežasties 

pridėti muzikos takeliai gali būti MOTS 

eilės dalis tik tada, kai produktas 

pakankamai ilgai veikia budėjimo režimu, 

kad išanalizuotų visus muzikos takelius. 

Du šaltiniai tuo pat metu 
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Meniu Roles 

Jūsų muzikos sistema gali būti 

naudojama kaip laikmatis, 

užprogramuotas garso arba 

vaizdo įrenginyje naudojant 

susiejimo nustatymą. 

Tai reiškia, kad suaktyvinus šią 

muzikos sistemos funkciją, prie 

muzikos sistemos prijungti 

garsiakalbiai įsijungs 

užprogramuotu laiku.

Meniu ROLES galite keisti, kuriuo 

nuotolinio valdymo pultelio 

mygtuku turėtų būti aktyvinamas 

muzikos ir radijo atkūrimas. 

Gamykloje nustatoma, kad 

mygtukas N.MUSIC suaktyvina 

muzikos atkūrimą BeoMaster 5 

(arba kitame jūsų pasirinktame 

muzikos serveryje). 

Mygtukas N.RADIO suaktyvina 

internetinį radiją. 

Abu šie Beo4 mygtukai yra 

meniu LIST. Jei naudojate Beo4  

ir dažnai naudojate šaltinius, 

rekomenduojame pakeisti jų 

pavadinimus, kad mygtukas CD 

arba A.MEM suaktyvintų N.

MUSIC, o mygtukas RADIO – 

N.RADIO šaltinį. 

Norėdami naudoti prie muzikos sistemos 

prijungtus garsiakalbius, turite suaktyvinti 

BeoSound 5 grojimo laikmatį. Laikmatis 

liks aktyvus, kol jo neišjungsite.

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite PLAY TIMER 

ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite ON ir 

paspauskite GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

Meniu ROLES turinys.

Jūsų muzikos sistemai prieinami šaltiniai 

taip pat gali būti naudojami kaip 

užprogramuoto laikmačio šaltiniai. 

Jei laikmatis kaip šaltinį naudoja  

N.MUSIC, atkūrimas prasidės nuo 

raudonojo mėgstamiausiųjų sąrašo. 

Todėl jei raudonajame sąraše nieko 

nesaugoma, nieko ir nebus atkuriama.

Jei laikmatis kaip šaltinį naudoja  

N.RADIO, galite pasirinkti sunumeruotą 

mėgstamiausiąjį (kanalą). Jei pasirinkto 

muzikos sistemos numerio kanale nieko 

nesaugoma, nieko ir nebus atkuriama. 

Atsiminkite, kad pakeitus BeoSound 5 

šaltinių pavadinimus, programuojant 

laikmatį reikia pasirinkti naujuosius 

pavadinimus. 

Grojimo laikmačio aktyvinimas 

PLAY TIMER

AUDIO MASTER

AM OPTION

N.MUSIC

N.RADIO
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>> Meniu Roles 

 

Garso įrenginys 

Meniu AUDIO MASTER nustatymas 

lemia, ar BeoSound 5 naudojama kaip 

garso įrenginys. Šis nustatymas turi įtakos 

BeoSound 5 funkcijai jūsų nustatyme ir 

apibrėžia, kurie meniu bus prieinami. 

Pavyzdžiui, jei AUDIO MASTER meniu 

nustatyta NO, nebus pateikiama 

prijungto šaltinio parinktis A.AUX. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, 

kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AUDIO 

MASTER ir paspauskite GO.

> Pasukdami ratuką pasirinkite atitinkamą 

nustatymą ir paspauskite GO, kad jį 

išsaugotumėte. 

AM parinktis 

Kai BeoSound 5 nustatyta kaip garso 

įrenginys, taip pat būtina užprogramuoti 

Option. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AM OPTION 

ir paspauskite GO.

> Pasukdami ratuką pasirinkite atitinkamą 

nustatymo Option ir paspauskite GO, kad 

išsaugotumėte. 

Grotuve galimi penki skirtingi Option 

nustatymai:

Option 0. Naudojama, kai muzikos sistema 

prijungiama prie vaizdo sistemos, o 

garsiakalbiai nėra tiesiogiai prijungti prie 

muzikos sistemos. 

Option 1. Naudojama, jei muzikos sistema 

įrengiama atskirai arba prijungiama prie 

vaizdo sistemos, o garsiakalbiai prijungiami 

prie muzikos sistemos. 

Option 2. Naudojama, kai muzikos sistema 

įrengiama vienoje patalpoje, bet prijungiama 

prie kitoje patalpoje esančios vaizdo sistemos. 

Option 5. Naudojama, kai muzikos sistema 

įrengiama susietoje patalpoje, kurioje taip 

pat yra Bang & Olufsen televizorius. 

Option 6. Naudojama, kai muzikos sistema 

įrengiama susietoje patalpoje, kurioje nėra 

Bang & Olufsen televizoriaus. 

Option 2

Option 5

Option 2
Option 6

Option 1

Option 1
Option 1

Option 2
Option 2

Option 2 Option 0



29

Šaltinio pavadinimų keitimas 

Kad N.MUSIC šaltinį būtų lengviau 

pasiekti naudojant nuotolinio valdymo 

pultelį, galite nustatyti sistemą taip,  

kad N.MUSIC šaltinis būtų aktyvinamas 

paspaudus mygtuką CD. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir 

paspauskite GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite CD, A.MEM 

arba N.MUSIC ir paspauskite GO.

> Jei norite, taip pat galite keisti N.RADIO 

šaltinį. 

> Išsaugokite paspausdami GO. 

PASTABA! Kai pakeičiate šaltinio pavadinimą 

į CD arba A.MEM, jis pasikeičia ir muzikos 

sistemos ekrane, todėl vykdydami čia aprašytas 

operacijas turite pakeisti žodį N.MUSIC 

žodžiu CD arba A.MEM. Taip pat žodį  

N.RADIO pakeičia RADIO (jei keisite ir šį šaltinį). 

Uždelsimas 

Norint užtikrinti, kad prijungtas 

televizorius bus pasiruošęs atkurti muziką 

iš muzikos sistemos, galima nustatyti 

uždelsimą. Tai taikoma tik tada, kai 

muzikos sistemoje nustatyta Option 0. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite DELAY ir 

paspauskite GO.

> Atlikite reikiamus uždelsimo nustatymus. 

> Išsaugokite paspausdami GO. 

>> Meniu Roles 
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Paleidimo laiko keitimas 

Jei norite, kad jūsų muzikos 

sistemos paleidimas būtų 

spartesnis, galite sutrumpinti 

paleidimo laiką, tačiau tai 

padidins sistemos, veikiančios 

budėjimo režimu, energijos 

sąnaudas. 

Galite sutrumpinti paleidimo laiką 

pakeitę meniu POWER SAVING 

nustatymą į OFF. 

Numatytojo energijos sąnaudų lygio 

keitimas …

> Naudodami žymiklį paryškinkite MODE. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS. 

> Du kartus paspauskite , tada – GO. 

> Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM 

SETTINGS ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite POWER 

SAVING ir paspauskite GO. 

> Pasukdami ratuką pasirinkite AUTOMATIC 

arba OFF ir paspauskite GO. 

> Išeikite iš meniu naudodami žymiklį. 

Meniu SYSTEM SETTINGS taip pat yra meniu 

DEBUG LOGGING. Šio meniu nustatymą 

reikėtų keisti tik techniniam darbuotojui 

paprašius. 

POWER SAVING    AUTOMATIC

 OFF

Energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį 

galite keisti meniu SYSTEM SETTINGS. 

Dabartinis nustatymas rodomas pradžioje: 

AUTOMATIC. 
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