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Opaskirja 



Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan 

häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset. 

HUOMAUTUS: Tämä laite täyttää FCC-säännösten 

osan 15 mukaiset ehdot. Laite toimii kahden ehdon 

mukaisesti: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja 

(2) sen on hyväksyttävä kaikki muut vastaanotetut 

häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa 

aiheuttavat häiriöt. 

Tämä laite luo, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. 

Jos laitetta ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden 

mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä 

radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä 

toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite 

aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa 

(mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja 

tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme 

kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla: 

–  Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. 

–  Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin 

kauemmaksi toisistaan. 

–  Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri virtapiirissä 

kuin vastaanotin. 

–  Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 

radio-/TV-huoltoon. 

Huomioitavaa: Pidä musiikkisoitin etäällä vedestä, 

äläkä aseta mitään esineitä sen päälle. Musiikkisoitin 

on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa olosuhteissa 

lämpötilan ollessa välillä 5–45 °C. 

VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja 
kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite 
pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen 
päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakkoja. 

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti 
sähköverkosta irrottamalla pistotulppa 
pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti 
käytettävissä. 

Tasakylkisen kolmion sisällä oleva 
salamatunnus on varoitus siitä, että 
tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen 
korkea jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja. 

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin 
käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka 
toimitetaan tuotteen mukana. 

VAROITUS: Älä irrota laitteen 
koteloa (äläkä avaa laitetta takaa).  
Laitteessa ei ole mitään osia,  
jotka käyttäjä voisi itse korjata. 
Vie laite ammattitaitoisen 
huoltohenkilöstön korjattavaksi. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Vastuut ja velvoitteet 
Tässä oppaassa mainitut tuotenimet voivat olla 

muiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. 

Osissa käytetään Microsoft Windows Media 

Technologies -tekniikkaa. Copyright © 1999-2002 

Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Microsoft, Windows Media ja Windows-logo ovat 

Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä 

Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 

Huomaa, että Bang & Olufsen ei vastaa missään 

olosuhteissa välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista 

vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä tai 

kyvyttömyydestä käyttää ohjelmistoa. 

Mac, Mac-logo ja iTunes ovat Apple Computer, Inc:n 

rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 

maissa. 

Järjestelmävaatimukset – PC 
•  Yksi vapaa USB-portti 

 Jos kytket BeoSound 6:n USB-porttiin ulkoisen 

keskittimen kautta, varmista, että keskitin tukee 

täyden nopeuden USB 2.0 -laitteita. 

•  Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Järjestelmävaatimukset – Macintosh 
•  Yksi vapaa USB-portti 

 Jos kytket BeoSound 6:n USB-porttiin ulkoisen 

keskittimen kautta, varmista, että keskitin tukee 

täyden nopeuden USB 2.0 -laitteita. 

•  MAC OS X -yhteensopiva 

•  iTunes 7 (tai uudempi) käytettävissä liitännäisen 

kautta. 

Tuetut tiedostomuodot 
•  MP3 

  Näytteenottotaajuudet: 8–48 kHz 

  Kiinteä tai muuttuva bittinopeus: 8–320 Kbps 

•  WMA 

  Näytteenottotaajuudet: 8–48 kHz  

Bittinopeus: 8–320 Kbps 

•  OGG 

  Q0–Q10 

Tuettu kapasiteetti
•  4 Gt (käytettävissä oleva tila: 3,8 Gt).

Tarkista BeoSound 6:n mahdolliset firmware-

päivitykset Bang & Olufsenin verkkosivuilta. 
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Musiikkisoittimen esittely 

BeoSound 6 on kannettava ja 

ladattava musiikkisoitin. Ennen 

kuin laitetta voidaan käyttää, 

sen akku on ladattava. Kun 

akku on ladattu, siirrä 

musiikkitiedostot  

BeoSound 6:een USB-kaapelin 

avulla ja kytke sitten kuulokkeet 

soittimeen. Musiikkisoitin on 

nyt valmiina käyttöön.

 

Paina tätä näppäintä toiston 

aloittamiseksi, valikon vaihtoehdon 

valitsemiseksi tai asetuksen 

muuttamiseksi. Jos kansikuva on 

näytettävissä, se voidaan tuoda 

näyttöön painamalla  . Paina 

näppäintä uudelleen kappaleen 

tietojen näyttämiseksi ja kansikuvan 

poistamiseksi näytöstä. 

 

Vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. 

Pidä tätä näppäintä painettuna 

kelataksesi kappaletta eteenpäin. 

 

Vaihtaa edelliseen kappaleeseen. 

Pidä tätä näppäintä painettuna 

kelataksesi kappaletta taaksepäin. 

 

Kytke laitteeseen virta painamalla 

tätä näppäintä ja pitämällä sitä 

painettuna. Kun laitteen virta on 

kytkettynä, tällä näppäimellä 

aloitetaan toisto. Toiston aikana 

tällä näppäimellä kytketään 

taukotila (tai valmiustila, jos 

näppäintä pidetään painettuna). 

 

Selaa valikkoa ylöspäin painamalla 

tätä näppäintä. Pidä näppäintä 

painettuna selataksesi valikkoa 

nopeasti. 

 

Selaa valikkoa alaspäin painamalla 

tätä näppäintä. Pidä näppäintä 

painettuna selataksesi valikkoa 

nopeasti.

 

Paina tätä näppäintä siirtyäksesi 

takaisinpäin valikoissa tai palataksesi 

takaisin toistonäyttöön. Pidä 

näppäintä painettua palataksesi 

takaisin päävalikkoon. 
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Näyttö 
Äänenvoimakkuuden 

säätö  

HUOMAA! Kun musiikkisoitin on 

toistanut koko albumin tai 

soittolistan, se siirtyy automaattisesti 

valmiustilaan. Kun musiikkisoitin 

on ollut 24 tuntia valmiustilassa,  

se sammuu automaattisesti. 



Mobile playlist -soittolistan 
luominen 
Voit luoda nopeasti soittolistan 

musiikkisoittimeesi tallennetuista 

kappaleista. 

> Avaa Tracks painamalla 

päävalikossa  , ja avaa sitten 

kappalenäkymä painamalla  . 

> Korosta kappale, jonka haluat 

siirtää soittolistaan. 

> Paina näppäintä   ja pidä sitä 

painettuna lisätäksesi valitun 

kappaleen soittolistaan. 

Mobile Playlist -soittolistan 

käyttäminen 

> Avaa päävalikko painamalla   ja 

valitse kohta Playlists. 

> Paina   valitaksesi kohdan 

Mobile Playlist. 

> Valitse Play List toistaaksesi koko 

soittolistan sisällön. 

> Valitse Play Shuffled toistaaksesi 

soittolistan kaikki kappaleet 

satunnaisessa järjestyksessä. 

> Voit myös valita tietyn kappaleen 

ja toistaa sen. 

Päivittäinen käyttö – 
pikavalinnat 
Päävalikossa ja alavalikoissa on 

käytettävissä useita pikavalintoja, 

joiden avulla soittimen käyttö on 

helpompaa. Voit valita suoraan 

kappaleiden toiston satunnaisessa 

järjestyksessä, kaikkien kappaleiden 

toiston tai tietyn esittäjän tai 

lajityypin kappaleiden toiston. Voit 

myös siirtyä suoraan albumien tai 

soittolistojen toistoon. 

Pikavalinta kappaleiden 

satunnaistoistoa varten – 

kappalenäkymästä 

> Avaa päävalikko painamalla   ja 

valitse kohta Tracks. 

> Aloita satunnaistoisto painamalla 

näppäintä   ja pitämällä sitä 

painettuna. 

– esittäjien tai lajityyppien 

näkymästä 

> Avaa päävalikko painamalla   ja 

valitse kohta Artists tai Genres. 

> Paina   avataksesi esittäjän tai 

lajityypin näkymän, ja valitse 

sitten esittäjä tai lajityyppi. 

> Aloita satunnaistoisto painamalla 

näppäintä   ja pitämällä sitä 

painettuna. 

Tietyn esittäjän albumin 

kaikkien kappaleiden, tietyn 

albumin tai soittolistan toisto 

> Avaa päävalikko painamalla   ja 

valitse kohta Artists, Albums tai 

Playlists. 

> Avaa esittäjän, albumin tai 

soittolistan näkymä painamalla  . 

> Paina näppäintä   ja pidä sitä 

painettuna aloittaaksesi valitun 

esittäjän, albumin tai soittolistan 

kaikkien kappaleiden 

satunnaistoiston. 

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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Päävalikkonäkymä – soivan 

kappaleen otsikko näkyy aina 

näytön alareunassa. Kohdistimen 

väri ilmaisee akun varaustilan. 

Toiston aikana näkyy aina nykyisen 

kappaleen nimi, pituus ja numero. 

Myös esittäjä, albumi ja kansikuva 

näkyvät, mikäli ne ovat saatavilla. 

Selaa musiikkisoittimen sisältöä 

ja määritä asetuksia soittimen 

eri valikoissa ja näkymissä. 

Päävalikko Menu 
Tracks … Selaa kappaleita ja 

määritä satunnaistoiston asetuksia. 

Artists … Näyttää esittäjänäkymän. 

Albums … Näyttää albuminäkymän. 

Genres … Näyttää lajityyppinäkymän. 

Playlists … Näyttää soittolistat, jotka 

olet laatinut BeoPlayerin avulla 

tai Mobile Playlist -toiminnolla. 

Settings … Määritä 

musiikkisoittimesi asetuksia. 

Voit määrittää useita asetuksia. 

Valittavissa ovat seuraavat 

vaihtoehdot: 

Asetukset (Settings) 

Repeat … Uudelleentoisto; 

vaihtoehdot ovat On/Off. 

Auto Lock … Lukitsee 

näppäimistön automaattisesti, 

kun soitinta ei käytetä. 

Vaihtoehdot ovat Off/On. 

Audio … Asettaa bassotoiston 

tason; vaihtoehdot ovat None, 

Medium ja High, tai asettaa 

dynaamisen äänisuodattimen  

On tai pois Off. 

Display … Määrittää näytön 

aikamääreen; On, Off tai 

Dimmed. 

Language … Määrittää näytön 

teksteissä käytettävän kielen. 

Battery … Näyttää akun varaustilan. 

Kun musiikkisoittimen akku 

tyhjenee, soitin sammuu ja antaa 

lyhyen äänimerkin. 

  Huomaa, että myös näytön 

kohdistin ilmaisee akun 

varaustilan. Vihreä osoitin 

ilmaisee, että akku on täyteen 

ladattu. Akun tyhjentyessä 

kohdistimen väri muuttuu. 

Memory … Näyttää käytössä olevan 

muistin ja vapaan muistin määrän. 

About … Tarkista nykyinen 

ohjelmistoversio. 

Musiikkisoittimen valikoiden käyttäminen 

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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Siirrä musiikki tietokoneeltasi 

musiikkisoittimeen BeoPlayerin 

tai Windows Media Playerin 

avulla. 

Musiikin siirtäminen 

–  Kytke musiikkisoitin 

tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

–  Musiikkisoitin tunnistetaan 

massamuistilaitteena. 

–  Avaa ohjelma, jolla järjestelet 

musiikkitiedostojasi. 

–  Jos käytät BeoPlayer-ohjelmaa, 

avaa se ja napsauta KOPIOI 

kappaleiden järjestelemiseksi ja 

siirtämiseksi vetämällä ja 

pudottamalla. Katso lisäohjeita 

BeoPlayerin verkko-oppaasta. 

Tietoja BeoPlayer-ohjelmasta 

BeoPlayer on musiikkitiedostojen 

järjestelyä varten suunniteltu 

ohjelma, joka lajittelee 

automaattisesti digitaaliset 

musiikkitiedostosi 

aakkosjärjestyksessä lajityypin, 

esittäjän, kappaleen otsikon ja 

albumin otsikon mukaan. 

BeoPlayerin avulla voit luoda omia 

soittolistoja. Voit myös tallentaa, 

varastoida ja järjestellä CD-levyillä 

olevia kappaleita. 

Katso lisätietoja BeoPlayerin verkko-

oppaasta. Asenna BeoPlayer-

ohjelma CD-levyltä. 

Musiikin siirtäminen musiikkisoittimeen 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Käyttöönotto 

Lataa musiikkisoitin kytkemällä 

sen mukana toimitettu kaapeli 

musiikkisoittimen ja tietokoneen 

USB-portin välille. Voit myös 

ladata musiikkisoittimen 

matkalaturilla. 

Tietoja lataamisesta 

Anna musiikkisoittimen latautua 

noin kaksi ja puoli tuntia, jotta sen 

akku saavuttaa täyden varaustilan. 

Kun soittimen akku on täyteen 

ladattu, sitä voidaan käyttää jopa 

40 tuntia. 

Akun tyhjentyessä 

Äänimerkki kuuluu ja näyttö 

himmenee, kun akun varaustila 

heikkenee. Äänimerkki kuuluu 

uudelleen juuri ennen kuin akku  

on täysin tyhjä. 

Myös kohdistimen väri ilmaisee 

akun varaustilan. Kun kohdistin on 

vihreä, akku on täyteen ladattu. 

Kohdistin muuttuu oranssiksi/

keltaiseksi akun tyhjentyessä. 

Latauksen aikana 

Näyttöön tulee sininen poikkiviiva. 

Akun latautuessa viiva muuttuu 

vihreäksi. 

Musiikkisoitinta ei voida käyttää, 

kun se on kytkettynä USB-

kaapeliin. Musiikkisoitinta voidaan 

kuitenkin käyttää, kun sitä 

ladataan matkalaturilla. 

Paristoja tai akkuja ei saa altistaa 

kuumuudelle, kuten 

auringonpaisteelle, avotulelle tai 

vastaavalle.

Suosittelemme käyttämään 

tietokoneessa maadoitettua 

virtalähdettä. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz

8

Irrota liitin painamalla kuvan 

osoittamista kohdista ja vetämällä 

se irti. 

Nollaa kaikki asetukset käyttämällä 

kynää tai muuta terävää esinettä. 

Huomaa, että nollaus ei vaikuta 

soittimessa oleviin 

musiikkitiedostoihin. 

Nollauspainikkeen 
aukko 



Uuden ohjelmiston lataaminen 
Voit ladata uuden ohjelmiston 

musiikkisoittimeesi Bang & Olufsenin 

verkkosivuilta. Noudata verkkosivuilla 

annettuja ohjeita. 

Kuulokkeiden käyttäminen 
Parhaan äänenlaadun 

varmistamiseksi suosittelemme, 

että musiikkisoittimen mukana 

toimitetut kuulokkeet kasataan, 

sijoitetaan ja säädetään tällä sivulla 

annettujen ohjeiden mukaisesti. 

VAROITUS! Pitkäkestoinen 

kuuntelu korkeilla 

äänenvoimakkuuksilla saattaa 

aiheuttaa kuulovaurioita. 

VAROITUS! Älä estä nahkakotelon 

kaulahihnan kiristimen toimintaa 

esimerkiksi solmulla. Kiristin on 

suunniteltu avautumaan 

turvallisuussyistä, jos kaulahihna 

takertuu vahingossa kiinni. 

Musiikkisoittimen nahkakotelo ja 

kuulokkeet asennettuna. 

Kytke kuulokkeet 

musiikkisoittimeen. 
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Euroopan parlamentti ja Euroopan 

neuvosto ovat antaneet direktiivin 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. 

Tämän direktiivin tarkoituksena on 

estää sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun syntymistä 

sekä edistää uudelleenkäyttöä, 

kierrätystä ja muita tapoja 

hyödyntää tällaista romua. 

Direktiivi koskee valmistajia, 

jälleenmyyjiä ja kuluttajia. 

WEEE-direktiivi edellyttää, että 

sekä valmistajat että loppukäyttäjät 

hävittävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet ja niiden osat 

ympäristöseikat huomioiden ja että 

laitteiden ja romun sisältämät 

materiaalit tai energia kierrätetään 

tai käytetään uudelleen. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja 

niiden osia ei saa hävittää tavallisen 

kotitalousjätteen seassa; kaikki 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja 

niiden osat on kerättävä ja 

hävitettävä erikseen. 

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja 

muuta hyödyntämistä varten 

kerättävät tuotteet ja laitteet on 

merkitty viereisellä merkillä. 

Kun käytät maasi sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden 

keräysjärjestelmää, suojelet 

luontoa ja ihmisten terveyttä sekä 

tuet luonnonvarojen viisasta ja 

järkevää käyttöä. Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden ja -romun 

kerääminen varmistaa, että tällaisissa 

tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti 

olevat haitalliset aineet eivät pääse 

saastuttamaan luontoa. 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa 

lisätietoja ja neuvoja oman maasi 

romunhävittämiskäytännöstä. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) –  
ympäristönsuojelu 
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Tuote vastaa direktiivien 

1999/5/EY ja 2006/95/EY 

määräyksiä. 

Oikeus teknisten tietojen, 

ominaisuuksien ja niiden 

käyttötapojen muutoksiin ilman 

ennakkoilmoitusta pidätetään. 

Vain Kanadan markkinoille! 

Tämä luokan B digitaalinen laite 

täyttää kaikki Kanadan häiriöitä 

aiheuttaville laitteille asetetut 

säädökset. 

Vain Yhdysvaltojen markkinoille! 

HUOMAUTUS: Tämä laite on 

testattu ja hyväksytty täyttämään 

luokan B digitaaliselle laitteelle 

asetetut ehdot FCC-säännösten 

osan 15 mukaisesti. Nämä ehdot 

on suunniteltu antamaan riittävä 

suoja häiriöitä vastaan 

kotitalousasennuksissa. 

Tämä laite luo, käyttää ja lähettää 

radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei 

asenneta ja käytetä annettujen 

ohjeiden mukaisesti, se saattaa 

aiheuttaa häiriöitä 

radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta 

häiriöttömästä toiminnasta ei voida 

kuitenkaan antaa. Jos tämä laite 

aiheuttaa häiriöitä radion tai 

television vastaanotossa (mikä 

voidaan todeta sammuttamalla 

laite ja tarkistamalla, katoavatko 

häiriöt), suosittelemme kokeilemaan 

häiriöiden poistamista seuraavilla 

tavoilla: 

–  Suuntaa tai sijoita 

vastaanottoantenni uudelleen. 

–  Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja 

vastaanotin kauemmaksi toisistaan. 

–  Kytke laite virtapistorasiaan, joka 

on eri virtapiirissä kuin vastaanotin. 

–  Ota yhteys jälleenmyyjään tai 

ammattitaitoiseen radio-/TV-

huoltoon. 
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