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Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations (az 
interferenciát okozó készülékekre vonatkozó kanadai 
előírások) valamennyi előírásának. 

Megjegyzés: Ez a készülék megfelel az FFC Szabályzat 
15. részében foglaltaknak. A működtetés során két 
feltételt kell teljesítenie: (1) Ez az eszköz nem okozhat 
káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek képesnek 
kell lennie bármilyen interferencia elviselésére, 
beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos 
működést okozhat. 

A készülék rádiófrekvenciás sugárzást termel, használ 
és sugározhat ki, és ha telepítése és használata nem 
az utasításoknak megfelelően történik, zavarhatja a 
rádiófrekvenciás kommunikációt. Még helyes telepítés 
esetén sincs garancia arra, hogy bizonyos esetekben 
nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a 
rádiós vagy televíziós vételt (amiről a készülék ki- és 
bekapcsolásával győződhet meg), akkor a következő 
intézkedések megtételével csökkentheti az interferenciát: 
– Fordítsa el vagy helyezze más helyre a vevőantennát 
– Helyezze egymástól távolabbra a készüléket és a 

vevőkészüléket 
– Ne arra az áramkörre csatlakoztassa a berendezést, 

amelyhez a vevőkészülék csatlakozik, hanem egy 
másikra. 

– Forduljon a forgalmazóhoz vagy kérje tapasztalt 
rádió- vagy televízió-szerelő segítségét. 

Biztonsága érdekében: Óvja a zenelejátszót a víztől 
és ne helyezzen a tetejére más tárgyakat. A zenelejátszó 
kizárólag száraz környezetben és 5-45°C közötti 
hőmérsékleten való használatra készült. 

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés 
és a tűz veszélyének csökkentése érdekében, 
ne tegye ki ezt a készüléket eső, vagy 
nedvesség hatásának. Óvja a berendezést a 
csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen 
arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, 
például vázát, ne helyezzenek a berendezésre. 

Ha teljesen le akarja választani a készüléket 
a váltakozó áramú hálózatról, akkor húzza  
ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.  
A leválasztott készüléknek használatra 
készen kell állnia. 

Az egyenlő oldalú háromszögben látható 
nyílheggyel ellátott villám célja az, hogy 
felhívja a felhasználó figyelmét a szigeteletlen 

"veszélyes feszültség"-nek a termék dobozán 
belüli jelenlétére, amely elég nagy lehet 
ahhoz, hogy emberre veszélyes elektromos 
áramütés kockázata jöhessen létre.

Az egyenlő oldalú háromszögben látható 
felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó 
figyelmét a termékhez mellékelt 
dokumentumokban található fontos 
használati és karbantartási (szervizelési) 
utasítások meglétére.  

VIGYÁZAT! Az elektromos áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében, 
ne távolítsa el a fedelet (illetve a 
hátlapot).  
Nem tartalmaz házilag javítható 
alkatrészeket. A javításhoz hívjon 
képzett szakembert. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Jogi információk 
Az útmutatóban említett terméknevek más vállalatok 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. 

A termék egyes részei a Microsoft Windows Media 
technológiáit alkalmazzák. Copyright © 1999-2002 
Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.  
A Microsoft, a Windows Media és a Windows logó  
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az 
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Bang & Olufsen, 
semmilyen körülmények között sem felelős, 
semmilyen olyan alkalomszerű vagy közvetett kárért, 
amely a szoftver használata vagy nem használhatósága 
miatt következik be. 

A Mac, a Mac logo és az iTunes az Apple Computer, 
Inc., védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és 
más országokban vannak bejegyezve. 

Rendszerkövetlmények – PC 
•  Egy szabad USB port 
 Ha ehhez a porthoz a BeoSound 6-ot egy külső 

HUB-on keresztül csatlakoztatja, akkor ügyeljen 
arra, hogy a HUB támogassa a teljes sebességű USB 
eszközöket (Full Speed Devices). 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Rendszerkövetelmények – Macintosh 
•  Egy szabad USB port 
 Ha ehhez a porthoz a BeoSound 6-ot egy külső 

HUB-on keresztül csatlakoztatja, akkor ügyeljen 
arra, hogy a HUB támogassa a teljes sebességű USB 
eszközöket (Full Speed Devices). 

• MAC OS X kompatibilis 
• Az iTunes 7 (és újabb változatai) plug-in segítségével 

érhetők el. 

Támogatott fájlformátumok 
• MP3 
 Mintavételezési frekvenciák: 8-48 kHz 
 Állandó vagy változtatható adatátviteli sebességek: 

8-320 kbps 
• WMA 
 Mintavételezési frekvenciák: 8-48 kHz  

Adatátviteli sebességek: 8-320 kbps 
• OGG 
 Q0-Q10 

Névleges tárolási kapacitás
• 4 GB (felhasználható terület: 3,8 GB).

Látogasson el a Bang & Olufsen honlapjára a 
BeoSound 6 legfrissebb firmwarejének letöltéséhez. 

3



A zenelejátszó bemutatása 

A BeoSound 6 egy hordozható 
és tölthető zenelejátszó. 
Használatbavétel előtt töltse fel 
a zenelejátszót. Amikor teljesen 
fel van töltve, akkor az USB 
kábelen keresztül másolja át a 
digitális zenét a BeoSound 6-ra, 
majd dugja be a fülhallgatót. 
Ekkor készen áll a zenelejátszó 
elindítására.

 
Nyomja meg, ha el akarja indítani  
a lejátszást, ha menüopciót akar 
kiválasztani, és nyomja meg újra, 
ha módosítani akarja a beállítást. 
Ha rendelkezésre áll egy borítókép 
és ez látható a kijelzőn, akkor 
helyezze előtérbe a borítót a  
megnyomásával, majd nyomja meg 
újra, ha a zeneszám információkat 
akarja előhívni és el akarja 
halványítani a borítót. 

 
Megnyomásával továbbléphet a 
következő műsorszámra. 
Megnyomva tartva, előre 
mozoghat a műsorszámon belül. 

Megnyomásával átléphet az előző 
műsorszámra. Megnyomva tartva, 
hátra mozoghat a műsorszámon 
belül. 

Nyomja meg és tartsa megnyomva 
a bekapcsoláshoz.  Bekapcsolás 
után nyomja meg a lejátszáshoz. 
Lejátszás közben, nyomja meg a 
szüneteltetéshez, vagy lenyomva 
tartva kapcsoljon át készenlétre. 

Léptetés előre, nyomja meg és 
tartsa megnyomva folyamatosan. 

Léptetés hátra, nyomja meg és 
tartsa megnyomva folyamatosan.

Nyomja meg a menükben való 
visszalépéshez, vagy a lejátszási 
képernyőhöz való visszatéréshez. 
Nyomja meg és tartsa megnyomva 
a főmenühöz való visszatéréshez. 
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Kijelző 
Hangerő fel/le  

Megjegyzés! Miután a zenelejátszó 
befejezte egy album vagy játéklista 
lejátszását, automatikusan készenléti 
módra kapcsol át. Ha 24 órán 
keresztül készenléti módban volt,  
a zenelejátszó teljesen kikapcsol. 



Mobil játéklista készítése 
A zenelejátszóban tárolt 
zeneszámokról készíthet egy gyors 
lejátszási listát. 
> Lépjen be a főmenü Műsorszámok 

részébe a   megnyomásával, 
majd a   megnyomásával, nyissa 
meg a zeneszám nézetet. 

> Lépjen arra a zeneszámra, 
amelyet át kíván helyezni a mobil 
játéklistába. 

> Nyomja meg és tartsa megnyomva 
a   gombot, ezzel hozzáadja a 
kiválasztott zeneszámot a mobil 
játéklistához. 

A mobil játéklista elérése ... 
> Lépjen be a főmenübe a  

megnyomásával és lépjen a 
Lejátszási listák részbe. 

> A  gomb megnyomásával 
lépjen a Mobil játéklista részbe. 

> Válassza ki a Lejátszási lista tételt, 
ha az egész lejátszási listát le 
kívánja játszani. 

> Válassza ki a Kevert lejátszás 
tételt, ha a lejátszási lista összes 
zeneszámát véletlenszerű 
sorrendben kívánja meghallgatni. 

> Illetve, lépjen rá arra a bizonyos 
zeneszámra, amelyet meg kíván 
hallgatni. 

Gyakori műveletek – 
egygombos műveletek 
A főmenüből és annak almenüiből 
több egygombos művelet könnyíti 
meg a készülék használatát. 
Közvetlenül választhatja zeneszámok 
véletlen sorrendű lejátszását, az 
összes zeneszám lejátszását, vagy 
egy bizonyos művész vagy műfaj 
zeneszámainak lejátszását. Vagy 
ugorjon közvetlenül albumok vagy 
lejátszási listák lejátszására. 

Egygombos művelet a kevert 
lejátszáshoz – a zeneszám 
nézetből … 
> Lépjen be a főmenübe a  

megnyomásával, majd lépjen a 
Műsorszámok részbe. 

> Nyomja meg és tartsa 
megnyomva a   gombot a 
kevert lejátszás elindításához. 

– az előadők vagy műfajok 
nézetből … 
> Lépjen be a főmenübe a  

megnyomásával és lépjen az 
Előadók vagy a Műfajok részbe. 

> A  megnyomásával elérheti az 
előadó vagy a műfaj nézetet és 
kiválaszthatja az előadót vagy a 
műfajt. 

> Nyomja meg és tartsa 
megnyomva a   gombot a 
kevert lejátszás elindításához. 

Lejátszhatja egy kiválasztott 
művész minden zeneszámát a 
művész egy albumáról, egy 
bizonyos albumról, vagy egy 
lejátszási listából ... 
> Lépjen be a főmenübe a  

megnyomásával, és lépjen az 
Előadók, az Albumok vagy a 
Műfajok részbe. 

> A  megnyomásával elérheti a 
művész, az album vagy a 
lejátszási lista nézetet. 

> A  megnyomásával és 
megnyomva tartásával indíthatja 
egy kiválasztott előadó, album 
vagy lejátszási lista összes 
zeneszámának kevert lejátszását. 

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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Főmenü kijelző – a kijelző alján 
mindig olvasható az aktuálisan 
játszott zeneszám címe. A kurzor 
színe utal az akkumulátor 
töltöttségi állapotára. 

Lejátszás közben, az aktuális 
zeneszám, a zeneszám hossza és 
száma mindig látható. Ha az 
előadó, az album, vagy a borító 
képe rendelkezésre áll, akkor az is 
megjelenik. 

Használja a menüket, vagy a 
különféle nézeteket a 
zenelejátszó tartalmának 
böngészésére, vagy beállítások 
elvégzésére. 

Főmenü Menü 
Műsorszámok … Műsorszámok és 

kevert lejátszási opció elérése. 
Előadók … Az előadók nézet 

megjelenítése. 
Albumok … Az album nézet 

megjelenítése. 
Műfajok … A műfajok nézet 

megjelenítése. 
Lejátszási listák … A BeoPlayer 

vagy a mobil játéklista révén 
létrehozott lejátszási listák 
megjelenítése. 

Beállítások … Hozzáférés a 
zenelejátszó beállításaihoz. 

A zenelejátszón különféle 
beállítások hozhatók létre.  
A lehetőségek a következők: 

Beállítások 
Ismétlés … Ismételt lejátszás, 

beállítható állapot Be/Ki. 
Automat. zár … A billentyűzet 

automatikus zárása, amikor a 
lejátszó és a kijelző készenléti 
állapotban van, beállítható 
állapot Ki/Be. 

Audió … A mélyhangerősítés 
beállításai, választható lehetőségek 
Nincs, Közepes vagy Magas, vagy 
a dinamikus hangszűrő beállítása 
Be vagy Ki állapotra. 

Kijelző … A kijelző időkeretének 
beállítása, Be, Ki vagy Tomp.. 

Language … A kijelzőn megjelenő 
nyelv kiválasztása. 

Akkumulátor … Az akkumulátor 
állapotának kijelzése. Amikor az 
akkumulátor energiája elfogy, a 
zenelejátszó kikapcsol és egy 
rövid sípoló hangot hallat. 

  Ne feledje, hogy a kijelzőn a 
kurzor is jelzi az akkumulátor 
állapotát. A zöld színű kurzor 
teljesen töltött akkumulátort 
jelez. Amint az akkumulátor 
gyengül, a kurzor színe ennek 
megfelelően változik. 

Memória … Mutatja a felhasznált 
és a szabad memóriaterületet. 

Névjegy … Az aktuális 
szoftverváltozat ellenőrzése. 

A zenelejátszó menüinek használata 

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



A BeoPlayer vagy a Windows 
Media Player segítségével 
töltsön át zenét a 
számítógépéről. 

Zene áttöltése ... 
–  Csatlakoztassa USB kábelen 

keresztül a zenelejátszót a 
számítógéphez. 

– A zenelejátszó tömegtároló 
eszközként van regisztrálva. 

– Nyissa meg a zenekatalógust. 
– Ha a BeoPlayert használja, akkor 

nyissa meg és kattintson a COPY 
(Másolás) gombra, hogy a fogd-
és-vidd módszerrel katalogizálja 
a zeneszámokat. Erről bővebben 
a BeoPlayer on-line útmutatójában 
olvashat. 

A BeoPlayer  bemutatása… 
A BeoPlayer egy zenekatalogizáló 
alkalmazás, ez automatikusan 
betűrendbe rendezi a digitális 
zenéket, műfajok, előadók, 
zeneszám címek és albumcímek 
szerint. Saját lejátszási lista 
összeállítását is lehetővé teszi.  
A BeoPlayer használható CD-ről 
történő felvételkészítésre, valamint 
a másolt zeneszámok tárolására és 
katalogizálására is. 

Erről bővebben a BeoPlayer online 
útmutatójában olvashat. A CD-
ROM-ról telepítse a BeoPlayer-t. 

Zene áttöltése a zenelejátszóra 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Beállítás 

A zenelejátszó feltöltéséhez 
csatlakoztassa a mellékelt 
kábelt a zenelejátszóhoz és a 
számítógép USB portjához. 
Máskülönben, használja a 
töltésre az útitöltőt. 

A töltésről...  
Ha teljesen fel kívánja tölteni a 
zenelejátszót, akkor hagyja 
csatlakoztatva mintegy két és fél 
órán át. Egy teljes feltöltéssel akár 
40 órás használat is lehetséges. 

Amikor gyengül az akkumulátor ... 
Figyelmeztető hang hallatszik és a 
kijelző elhalványul. A figyelmeztető 
hang ismét hallható, közvetlenül az 
akkumulátor teljes kimerülése előtt. 

A kurzor színe is jelzi az állapotot a 
kijelzőn. A zöld színű kurzor arra 
utal, hogy a zenelejátszó teljesen 
fel van töltve, a szín később 
narancs majd sárga árnyalatúra 
vált, az akkumulátor állapotának 
megfelelően. 

Töltés közben ... 
Egy kék vonal keresztezi a kijelzőt. 
Az akkumulátor töltése közben ez 
a vonal zöld színűvé válik. 

Ha a zenelejátszó az USB kábelhez 
van csatlakoztatva, akkor nem 
használható. Ha azonban 
útitöltővel történik a töltés, a 
használat mindig lehetséges. 

Ne tegye ki az elemeket vagy az 
akkumulátor egységeket 
túlságosan erős hőhatásnak, 
például napsugárzásnak, tűznek 
vagy hasonlónak!

Javasoljuk, hogy számítógépének 
hálózati csatlakozója földelt 
aljzatba legyen csatlakoztatva. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz

�

A dugó eltávolításához nyomja 
meg azt a jelzett módon a feloldás 
és kihúzás érdekében.

Egy tollal, vagy hasonló csúcsos 
tárggyal állítson alapállapotra minden 
beállítást. Ne feledje, hogy eddig 
minden zenei tartalom sértetlen.  

Alaphelyzetbe állító 
nyílás 



Új szoftver letöltése ... 
A Bang & Olufsen honlapján 
keresztül új szoftvert tölthet le  
a zenelejátszóhoz. Kövesse a 
honlapon olvasható utasításokat.  

A fülhallgatók viselése és 
használata 
A legjobb hangminőség érdekében 
javasoljuk, hogy a jelen oldalon 
bemutatott módon helyezze el és 
állítsa be a fülhallgatókat. 

FIGYELMEZTETÉS! A nagy 
hangerőn történő tartós használat 
halláskárosodáshoz vezethet! 

FIGYELMEZTETÉS! Saját biztonsága 
érdekében, ne rögzítse a 
nyakpánton lévő feszítő elemet a 
bőrtáskához – például ne kössön 
csomót a pántra. A feszítő elem 
úgy van kialakítva, hogy elcsússzon, 
ha a nyakpánt véletlenül beakad 
valamibe, vagy meghúzzák. 

Bőrtáska a zenelejátszóhoz a 
fülhallgatókkal együtt. 

A fülhallgatók csatlakoztatása a 
zenelejátszóhoz. 
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Az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa irányelvet adott ki az 
elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaira 
vonatkozóan. Az irányelv célja, 
hogy megakadályozza az 
elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
keletkezését, továbbá hogy 
ösztönözze az említett hulladék 
újrafelhasználását, újrahasznosítását 
és egyéb hasznosítását. Az irányelv 
egyaránt érinti a gyártókat, a 
forgalmazókat és a fogyasztókat. 
Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 
irányelv a gyártókat és a fogyasztókat 
egyaránt kötelezi az elektromos és 
elektronikus készülékek 
környezetkímélő ártalmatlanítására, 
a készülékekben és hulladékaikban 
lévő anyagok vagy energiák 
újrahasznosítására vagy 
visszanyerésére. 
Az elektromos és elektronikus 
hulladékokat nem szabad a 
háztartási hulladék közé helyezni; 
mindenfajta elektromos és 
elektronikus készüléket és 
alkatrészt külön összegyűjtve kell 
ártalmatlanítani. 

Az újrafelhasználás, újrahasznosítás 
és egyéb módon való visszanyerés 
céljából összegyűjtendő 
termékeket és készülékeket a 
mellékelt ábra jelöli. 
Azzal, hogy az országában működő 
hulladékgyűjtő rendszert használja 
az elektromos és elektronikus 
készülékek ártalmatlanítására, óvja 
a környezetet, az emberek 
egészségét, és hozzájárul a 
természeti erőforrások megfontolt 
és ésszerű felhasználásához.  
Az elektromos és elektronikus 
készülékek és hulladékok 
összegyűjtésével megelőzhető az 
elektromos és elektronikus 
termékekben és készülékekben 
található veszélyes anyagokkal való 
környezetszennyezés lehetősége. 
A Bang & Olufsen képviselője 
készséggel nyújt útmutatást és 
tanácsot az országában előírt 
hulladék-ártalmatlanítási eljárásról. 

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) - 
Környezetvédelem 
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Ez a termék megfelel az 
1999/5/EK és a 2006/95/EK sz. 
irányelvben megfogalmazott 
rendelkezéseknek. 

A műszaki jellemzők, a funkciók és 
ezáltal a kezelés módosításának 
joga fenntartva! 

Csak Kanadában élő 
felhasználók számára! 
Ez a B osztályú digitális készülék 
megfelel a Canadian Interference-
Causing Equipment Regulations (az 
interferenciát okozó készülékekre 
vonatkozó kanadai előírások) 
valamennyi előírásának. 

Csak az Egyesült Államokban 
élő felhasználók számára! 
Megjegyzés: Ezt a berendezést 
tesztelték és úgy találták, hogy 
megfelel a B osztályú digitális 
eszközökre vonatkozó 
határértékeknek, az FCC 
Szabályzat 15. részében foglaltak 
szerint. Az előírásban megadott 
határértékek ésszerű védelmet 
jelentenek a lakóhelyen történő 
használat során a káros 
interferenciával szemben. 
A készülék rádiófrekvenciás 
sugárzást termel, használ és 
sugározhat ki, és ha telepítése és 
használata nem az utasításoknak 
megfelelően történik, zavarhatja a 
rádiófrekvenciás kommunikációt. 
Még helyes telepítés esetén sincs 
garancia arra, hogy bizonyos 
esetekben nem lép fel interferencia. 
Ha a készülék zavarja a rádiós vagy 
televíziós vételt (amiről a készülék ki- 
és bekapcsolásával győződhet meg), 
akkor a következő intézkedések 
megtételével csökkentheti az 
interferenciát: 
– Fordítsa el vagy helyezze más 

helyre a vevőantennát. 
– Helyezze egymástól távolabbra a 

készüléket és a vevőkészüléket. 
– Ne arra az áramkörre 

csatlakoztassa a berendezést, 
amelyhez a vevőkészülék 
csatlakozik, hanem egy másikra. 

– Forduljon a forgalmazóhoz vagy 
kérje tapasztalt rádió- vagy 
televízió-szerelő segítségét. 

11



www.bang-olufsen.com 

3509594  0801 


	A zenelejátszó bemutatása
	Mobil játéklista készítése
	Gyakori műveletek – egygombos műveletek

	A zenelejátszó menüinek használata
	Főmenü Menü

	Zene áttöltése a zenelejátszóra
	Beállítás
	Új szoftver letöltése ...
	A fülhallgatók viselése és használata


