
BeoSound 6 

Handleiding 



Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle 

vereisten van de Canadese regelgeving op storing 

veroorzakende apparatuur. 

LET OP: Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 

15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik van dit apparaat 

is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: 

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing 

veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen 

storingen kunnen verwerken, inclusief storingen die 

een ongewenste werking kunnen veroorzaken. 

Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente 

energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, 

als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd 

en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij 

radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er 

bij bepaalde installaties geen storing zal optreden.  

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt 

bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden 

vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, 

wordt aanbevolen om te proberen de storing te 

verhelpen door een of meer van de volgende 

maatregelen te nemen: 

–  De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten 

–  De afstand tussen het apparaat en de ontvanger 

vergroten 

–  De apparatuur aansluiten op een stopcontact in 

een andere stroomkring dan die waarop de 

ontvanger is aangesloten 

–  De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus 

raadplegen 

Voor uw veiligheid: Houd de muziekspeler uit de 

buurt van water en plaats er geen voorwerpen op.  

De muziekspeler is uitsluitend bedoeld voor gebruik 

in een droge omgeving bij temperaturen tussen 5 en 

45°C. 

WAARSCHUWING: Om het risico op brand 
of elektrische schokken te beperken, mag 
dit apparaat niet worden blootgesteld aan 
regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot 
aan druppelend of opspattend water en 
plaats geen objecten die gevuld zijn met 
water, zoals een vaas, op het apparaat. 

Om dit apparaat volledig los te koppelen 
van het lichtnet, trekt u de netstekker uit 
het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat 
moet gemakkelijk te hanteren blijven. 

Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen 
voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' 
in het apparaat dat sterk genoeg is om een 
risico op elektrische schokken te vormen 
voor mensen. 

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek 
is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen 
voor de aanwezigheid van belangrijke 
bedienings- en onderhoudsinstructies in de 
handleiding van het product.  

LET OP: Om het gevaar van elektrische 
schokken te vermijden, mag het deksel (of 
de achterzijde) niet worden verwijderd. 
Dit apparaat bevat geen onderdelen die 
door de gebruiker kunnen worden 
vervangen. Onderhoud mag uitsluitend 
plaatsvinden door vakkundig personeel. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Dankwoord en aansprakelijkheid 
De productnamen die in deze handleiding worden 

vermeld, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van andere bedrijven. 

Delen van dit product maken gebruik van Microsoft 

Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 

Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. 

Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn 

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation 

in de Verenigde Staten en/of andere landen. 

Bang & Olufsen kan in geen geval aansprakelijk worden 

gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of 

indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, of de 

onmogelijkheid tot gebruik, van de software. 

Mac, het Mac-logo en iTunes zijn handelsmerken van 

Apple Computer, Inc., in de Verenigde Staten en 

andere landen. 

Systeemvereisten – pc 
•  Een beschikbare USB-poort 

 Als u de BeoSound 6 met behulp van een externe 

hub op de poort aansluit, moet u zich ervan 

vergewissen dat uw hub het gebruik van Full Speed 

Devices ondersteunt. 

•  Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Systeemvereisten – Macintosh 
•  Een beschikbare USB-poort 

 Als u de BeoSound 6 met behulp van een externe 

hub op de poort aansluit, moet u zich ervan 

vergewissen dat uw hub het gebruik van Full Speed 

Devices ondersteunt. 

•  Compatibel met MAC OS X 

•  iTunes 7 (en nieuwere versies) beschikbaar via plug-in. 

Ondersteunde bestandtypes 
•  MP3 

  Samplingfrequenties: 8-48 kHz 

  Constante of variabele bitsnelheden: 8-320 Kbps 

•  WMA 

  Samplingfrequenties: 8-48 kHz 

  Bitsnelheden: 8-320 Kbps 

•  OGG 

  Q0-Q10

Ondersteunde capaciteit
•  4 GB (gebruikersgeheugen: 3,8 GB).

Ga naar de website van Bang & Olufsen voor een 

update van de firmware van de BeoSound 6. 

3



Kennismaking met uw muziekspeler 

De BeoSound 6 is een draagbare 

en herlaadbare muziekspeler. 

Voordat u de muziekspeler de 

eerste keer gebruikt, moet u 

hem opladen. Wanneer hij 

volledig is opgeladen, kunt u 

de USB-kabel gebruiken om  

uw digitale muziek naar de 

BeoSound 6 over te zetten. 

Vervolgens sluit u de 

oortelefoons aan. U bent nu 

klaar om uw muziekspeler te 

gebruiken.

 

Druk hierop om het afspelen te 

laten starten, selecteer menuopties 

en druk opnieuw om de instelling 

te wijzigen. Als een hoesafbeelding 

beschikbaar is en op de display 

wordt weergegeven, drukt u op   

om de afbeelding naar de voorgrond 

te brengen. Druk opnieuw om de 

trackinfomatie weer te geven en 

de hoesafbeelding te dimmen. 

 

Druk hierop om naar de volgende 

track te springen. Houd de knop 

ingedrukt om vooruit te gaan in de 

track. 

Druk hierop om naar de vorige 

track te springen. Houd de knop 

ingedrukt om achteruit te gaan in 

de track. 

Houd de knop ingedrukt om aan 

te schakelen.  Druk op de knop om 

af te spelen wanneer het apparaat 

is aangeschakeld. Druk tijdens het 

afspelen op de knop om te 

pauzeren of houd hem ingedrukt 

om naar stand-by te schakelen. 

Omhoog bladeren, houd de knop 

ingedrukt om snel omhoog te 

bladeren. 

Omlaag bladeren, houd de knop 

ingedrukt om snel omlaag te 

bladeren.

Druk op de knop om terug te gaan 

in menu's of om terug te gaan naar 

het afspeelscherm. Houd de knop 

ingedrukt om terug te gaan naar 

het hoofdmenu. 
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Display 
Volume hoger/

lager  

OPGELET! Zodra de muziekspeler 

een heel album of afspeellijst heeft 

afgespeeld, schakelt hij automatisch 

naar stand-by. Als hij 24 uur in 

stand-by staat, schakelt de 

muziekspeler zichzelf volledig uit. 



Een mobiele lijst maken 
U kunt snel een afspeellijst maken 

van de muziek die op uw 

muziekspeler is opgeslagen. 

> Ga naar Tracks in het hoofdmenu 

door op   te drukken en druk op 

 om de weergave van de tracks 

te openen. 

> Ga naar de track die u wilt 

toevoegen aan uw mobiele lijst. 

> Houd   ingedrukt om de 

geselecteerde track toe te 

voegen aan uw mobiele lijst. 

Open uw mobiele lijst … 

> Druk op   om naar het 

hoofdmenu te gaan en  

selecteer Afspeellijsten. 

> Druk op   voor Mobiele lijst. 

> Selecteer Lijst afspelen om de 

volledige inhoud van de 

afspeellijst af te spelen. 

> Selecteer Willekeurig afsp. om 

alle tracks van de afspeellijst in 

willekeurige volgorde af te spelen. 

> Of selecteer een specifieke track 

om af te spelen. 

Dagelijkse bediening – 
sneltoetsen 
In het hoofdmenu en de 

onderliggende menu's zijn er 

meerdere sneltoetsen om de 

bediening te vereenvoudigen. 

Begin meteen met het afspelen 

van tracks in willekeurige volgorde, 

van alle tracks of van tracks van 

een specifieke artiest of genre.  

U kunt ook meteen beginnen met 

het afspelen van albums of 

afspeellijsten. 

Sneltoets om tracks in 

willekeurige volgorde af te spelen  

– vanuit de weergave van de 

tracks … 

> Druk op   om naar het 

hoofdmenu te gaan en selecteer 

Tracks. 

> Houd   ingedrukt om 

willekeurig afspelen te starten. 

– vanuit de weergave van 

artiesten of genres … 

> Druk op   om naar het 

hoofdmenu te gaan en selecteer 

Artiesten of Genres. 

> Druk op   om de weergave van 

artiesten of genres te openen en 

selecteer een artiest of genre. 

> Houd   ingedrukt om willekeurig 

afspelen te starten. 

Speel alle tracks van een album 

van een specifieke artiest, van 

een specifiek album of van een 

afspeellijst … 

> Druk op   om naar het 

hoofdmenu te gaan en selecteer 

Artiesten, Albums of Afspeellijsten. 

> Druk op   om de weergave van 

artiesten, albums of afspeellijsten 

te openen. 

> Houd   ingedrukt om alle tracks 

van een geselecteerde artiest, 

album of afspeellijst in willekeurige 

volgorde af te spelen. 

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37
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Weergave van het hoofdmenu – de 

titel van de afgespeelde track 

wordt steeds onderaan de display 

weergegeven.  Uit de kleur van de 

cursor kunt u informatie over de 

batterijstatus afleiden. 

Tijdens het afspelen wordt de 

huidige track, de duur en het 

nummer van de track steeds 

weergegeven. Als de artiest,  

het album, of de hoesafbeelding 

beschikbaar zijn, worden ze ook 

weergegeven. 

Gebruik de menu's of de 

verschillende weergaven om 

door de inhoud van uw 

muziekspeler te bladeren of 

instellingen te definiëren. 

Hoofdmenu Menu 
Tracks … Ga naar tracks en 

selecteer willekeurige weergave. 

Artiesten … Toont weergave van 

artiesten. 

Albums … Toont weergave van 

albums. 

Genres … Toont weergave van 

genres. 

Afspeellijsten … Toont afspeellijsten 

die u met BeoPlayer hebt 

gemaakt of uw mobiele lijst. 

Instellingen … Geeft toegang tot 

instellingen voor uw muziekspeler. 

Het is mogelijk om meerdere 

instellingen voor uw muziekspeler 

te definiëren. Dit zijn de opties: 

Instellingen 

Herhalen … Herhaald afspelen, de 

opties zijn Aan/Uit. 

Auto ver. … Vergrendel de toetsen 

automatisch wanneer de speler 

en de display niet worden 

gebruikt, de opties zijn Uit/Aan. 

Audio … Stel het niveau van de 

lage tonen in, de opties zijn Geen, 

Medium of Hoog, of stel de 

dynamische filter in op Aan of Uit. 

Display … Stel de tijdsduur voor de 

display in, Aan, Uit of Gedimd. 

Language … Selecteer welke taal 

de display weergeeft. 

Batterij … Toont batterijstatus. 

Wanneer de batterij leeg is, 

schakelt de muziekspeler zichzelf 

uit en klinkt er een korte biep. 

  Ook de cursor in de display geeft 

de batterijstatus aan. Als de 

cursor groen is, is de batterij 

volledig opgeladen. Naarmate de 

batterij leger wordt, verandert 

de cursor van kleur. 

Geheugen … Toont hoeveel 

geheugen gebruikt of vrij is. 

Over … Controleer de huidige 

softwareversie. 

De menu's van de muziekspeler gebruiken 

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37

6



Gebruik BeoPlayer of Windows 

Media Player om muziek van 

uw computer over te brengen. 

Om muziek over te brengen … 

–  Sluit de muziekspeler met behulp 

van de USB-kabel aan op de pc. 

–  De muziekspeler wordt herkend 

als een apparaat voor massaopslag. 

–  Open uw muziekorganiser. 

–  Als u BeoPlayer gebruikt, open 

dan het programma en klik op 

COPY om tracks te slepen en te 

organiseren. Raadpleeg voor 

meer instructies de online 

handleiding van BeoPlayer.

Over BeoPlayer … 

BeoPlayer is uw muziekorganiser 

die uw digitale muziek automatisch 

alfabetisch rangschikt per genre, 

artiest, track en album. U kunt zelf 

afspeellijsten maken met het 

programma. U kunt BeoPlayer ook 

gebruiken om tracks van een cd te 

importeren, bewaren en organiseren. 

Meer informatie vindt u in de 

online handleiding van BeoPlayer. 

Gebruik de cd-rom om BeoPlayer 

te installeren. 

Muziek naar de muziekspeler overzetten 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Installatie 

Om de muziekspeler op te 

laden, sluit u de bijgeleverde 

kabel aan op de muziekspeler 

en de USB-poort van uw 

computer. U kunt ook de 

reislader gebruiken. 

Over opladen …  

Om de muziekspeler volledig op te 

laden, moet u hem gedurende 

ongeveer tweeënhalf uur aansluiten. 

Zodra hij volledig is opgeladen, 

kunt u hem gedurende maximum 

40 uur gebruiken. 

Wanneer de batterij bijna  

leeg is … 

Er klinkt een waarschuwingssignaal 

en de display wordt gedimd. Vlak 

voordat de batterij helemaal leeg is, 

wordt de waarschuwingstoon 

herhaald. 

De kleur van de cursor geeft ook 

informatie over de batterijstatus. 

Een groene cursor wijst erop dat de 

muziekspeler volledig is opgeladen. 

Daarna verandert de kleur naar 

tinten van oranje of geel om de 

batterijstatus aan te geven. 

Tijdens het laden … 

Er verschijnt een blauwe lijn op de 

display. Tijdens het opladen van de 

batterij, wordt de lijn groen. 

Wanneer uw muziekspeler is 

aangesloten op de USB-kabel, kunt 

u hem niet bedienen. Als u hem 

met de reislader oplaadt, kunt u 

hem echter wel bedienen. 

Stel de batterijen niet bloot aan 

overmatige hitte zoals zonnestralen, 

vuur of iets dergelijks

Het is aangeraden om uw 

computer aan te sluiten op een 

geaard stopcontact. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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Om de kabel te verwijderen, duwt 

u zoals aangegeven om de stekker 

los te maken.  

Gebruik een pen of een gelijkaardig 

puntig voorwerp om alle instellingen 

te resetten. Alle muziekinhoud 

blijft bewaard.  

Ingang om te 
resetten 



Nieuwe software downloaden … 
Op de website van Bang & Olufsen 

kunt u nieuwe software voor uw 

muziekspeler downloaden. Volg de 

aanwijzingen op de website.  

De oortelefoon dragen en 
gebruiken 
Voor optimale geluidskwaliteit 

raden wij aan de meegeleverde 

oortelefoon te monteren, te 

plaatsen en af te stellen zoals 

weergegeven op de afbeelding. 

WAARSCHUWING! Langdurige 

blootstelling aan hard geluid kan 

uw gehoor beschadigen! 

WAARSCHUWING! Blokkeer  

voor uw eigen veiligheid niet  

het aanspanningsmechanisme  

van het halskoord voor de  

lederen hoes door er bijvoorbeeld 

een knoop in te leggen. Het 

aanspanningsmechanisme is 

ontworpen om los te komen als 

het halskoord per ongeluk verstrikt 

geraakt of als eraan getrokken wordt. 

Lederen hoes voor de muziekspeler 

met de oortelefoon eraan bevestigd. 

Sluit de oortelefoon aan op de 

muziekspeler. 
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Het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie hebben 

een nieuwe richtlijn inzake afval 

van elektrische en elektronische 

apparaten uitgevaardigd. Doel van 

de richtlijn is het tegengaan van afval 

van elektrische en elektronische 

apparaten en het bevorderen van 

hergebruik en recycling en andere 

vormen van nieuwe toepassingen 

voor dergelijk afval. Als zodanig 

heeft de Richtlijn dus betrekking 

op zowel producenten als 

distributeurs en consumenten.  

De AEEA-Richtlijn stelt dat zowel de 

producenten als de eindgebruikers 

elektrische en elektronische 

apparaten of onderdelen op een 

milieuvriendelijke manier moeten 

afdanken en dat apparatuur en 

afval moet worden hergebruikt  

of de materialen en de energie 

gerecycled. Elektrische en 

elektronische apparaten en 

onderdelen mogen niet worden 

afgedankt als normaal huishoudafval. 

Alle elektrische en elektronische 

apparaten en onderdelen moeten 

afzonderlijk worden verzameld en 

afgedankt. Producten en 

apparaten die moeten worden 

verzameld voor hergebruik, 

recycling of andere vormen van 

verwerking zijn gemarkeerd met 

een icoon zoals hier afgebeeld.  

Als elektrische en elektronische 

apparaten worden afgedankt door 

middel van verzamelsystemen 

zoals die in uw land beschikbaar 

zijn, dan beschermt u het milieu en 

de gezondheid, terwijl u ook 

bijdraagt aan het zorgvuldig en 

verstandig gebruik van de 

natuurlijke hulpbronnen. Het 

verzamelen van elektrische en 

elektronische apparaten en afval 

voorkomt potentiële vervuiling van 

de natuur met gevaarlijke stoffen 

die aanwezig kunnen zijn in 

elektrische en elektronische 

producten en apparaten. Uw 

Bang & Olufsen-dealer staat u 

graag bij met adviezen over de 

correcte manier van afdanken in 

uw land. 

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – 
Milieubescherming 
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Dit product voldoet aan de 

bepalingen van Richtlijnen 

1999/5/EC en 2006/95/EC. 

Technische gegevens, functies en 

het gebruik van deze functies 

kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd! 

Uitsluitend voor de Canadese 

markt! 

Dit digitale apparaat van klasse B 

voldoet aan alle vereisten van de 

Canadese regelgeving op storing 

veroorzakende apparatuur. 

Uitsluitend voor de 

Amerikaanse markt! 

LET OP: Dit apparaat is getest en in 

overeenstemming bevonden met 

de beperkingen van een digitaal 

apparaat van Klasse B, conform 

Deel 15 van de FCC-voorschriften. 

Deze beperkingen zijn bedoeld om 

een redelijke mate van bescherming 

te bieden tegen schadelijke storingen 

in een particuliere installatie. 

Dit apparaat produceert en gebruikt 

hoogfrequente energie en straalt 

deze mogelijk uit. Het apparaat 

kan, als het niet volgens de 

instructies wordt geïnstalleerd en 

gebruikt, schadelijke interferentie 

veroorzaken bij radiocommunicatie. 

Er is echter geen garantie dat er bij 

bepaalde installaties geen storing 

zal optreden. Als dit apparaat 

schadelijke interferentie veroorzaakt 

bij radio- of televisieontvangst, wat 

kan worden vastgesteld door de 

apparatuur in en uit te schakelen, 

wordt aanbevolen om te proberen 

de storing te verhelpen door een of 

meer van de volgende maatregelen 

te nemen: 

–  De ontvangstantenne verplaatsen 

of anders richten. 

–  De afstand tussen het apparaat 

en de ontvanger vergroten. 

–  De apparatuur aansluiten op een 

stopcontact in een andere 

stroomkring dan die waarop de 

ontvanger is aangesloten. 

–  De dealer of een ervaren radio- 

of tv-technicus raadplegen. 

NL Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
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