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Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus 
Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų 
reikalavimus. 

PASTABA: šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies 
reikalavimus. Prietaiso veikimui galioja šios sąlygos: (1) 
Šis prietaisas neturėtų sukelti kenksmingų trikdžių ir 
(2) turi priimti gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, dėl 
kurių prietaisas gali veikti netinkamai. 

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo 
dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama 
nesilaikant instrukcijų, ji gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau 
trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius įrangą. Jei ši 
įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą ir 
tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, 
vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu 
iš šių būdų: 
– Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą. 
– Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
– Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra 

įjungtas imtuvas. 
– Pasitarti su pardavėju arba kvalifikuotu radijo ar 

televizijos įrangos specialistu. 

Kad būtumėte saugūs: saugokite muzikos grotuvą 
nuo vandens ir nedėkite ant jo daiktų. Muzikos 
grotuvas yra skirtas naudoti tik sausoje buitinėje 
aplinkoje, 5–45 ºC (41–113 ºF) temperatūroje. 

ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro ar 
elektros smūgio, saugokite šį prietaisą nuo 
lietaus ir drėgmės. Stenkitės, kad ant šios 
įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų aptaškyta, 
taip pat pasirūpinkite, kad ant jos nebūtų 
padėta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, 
vazų. 

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos 
maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio 
kištuką iš elektros lizdo. 

Atjungtas prietaisas bus veikiantis.  
Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje 
įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra 
neizoliuotų „pavojingos įtampos“ laidų, 
galinčių sukelti elektros smūgį. 

Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje 
įspėja vartotoją, kad literatūroje, pateiktoje 
su prietaisu, yra svarbių naudojimo ir 
priežiūros nurodymų. 

ATSARGIAI: jei norite išvengti elektros 
smūgio, nenuimkite dangtelio (arba 
galinės dalies).  
Viduje nėra dalių, kurias galėtų 
prižiūrėti vartotojas. Patikėkite 
priežiūrą techninės priežiūros 
tarnybos specialistams. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Patvirtinimai ir įsipareigojimai 
Gaminių pavadinimai, paminėti šiame vadove, gali 
būti kitų įmonių prekės ženklai arba registruotieji 
prekės ženklai. 

Dalys veikia naudodamos Microsoft Windows Media 
technologijas. Autoriaus teisės © 1999–2002 
Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos. 
Microsoft, Windows Media ir Windows logotipas yra 
registruotieji Microsoft Corporation prekės ženklai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. 

Atkreipkite dėmesį, kad Bang & Olufsen jokiu būdu 
nebus atsakingi už priežastinę, atsitiktinę ar 
netiesioginę žalą, kilusią dėl nemokėjimo naudotis 
programine įranga. 

Mac, Mac logotipas ir iTunes yra Apple Computer, 
Inc., prekės ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse. 

Sistemos reikalavimai – asmeninis kompiuteris 
• Vienas laisvas USB prievadas. 
 Jei jungiate BeoSound 6 prie šio prievado 

naudodami išorinį koncentratorių, patikrinkite, ar 
jūsų koncentratorius palaiko visu greičiu veikiančius 
prietaisus. 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Sistemos reikalavimai – Macintosh 
• Vienas laisvas USB prievadas. 
 Jei jungiate BeoSound 6 prie šio prievado 

naudodami išorinį koncentratorių, patikrinkite, ar 
jūsų koncentratorius palaiko visu greičiu veikiančius 
prietaisus. 

• Suderinamas su MAC OS X. 
• Naudojant priedą galima iTunes 7 (ir naujesnė) 

versija. 

Palaikomi failų formatai 
• MP3 
 Garso dažniai: 8–48 kHz. 
 Pastovi arba kintama sparta bitais: 8–320 Kbps. 
• WMA 
 Garso dažniai: 8–48 kHz. 
 Sparta bitais: 8–320 Kbps. 
• OGG 
 Q0-Q10 

Palaikoma talpa
• 4 Gb (vartotojui skirta vietos: 3,8 Gb).

Bang & Olufsen svetainėje galite rasti atnaujintą 
BeoSound 6 programinę-aparatinę įrangą. 
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Jūsų muzikos grotuvo pristatymas 

BeoSound 6 yra nešiojamasis 
įkraunamas muzikos grotuvas. 
Prieš naudodami turite įkrauti 
muzikos grotuvą. Kai įkrausite 
grotuvą, prijunkite USB kabelį, 
kad skaitmeninė muzika būtų 
perduodama į BeoSound 6, 
tada prijunkite ausines. Dabar 
jūs pasiruošę naudoti muzikos 
grotuvą.

 
Paspauskite norėdami pradėti 
atkūrimą, pasirinkite meniu 
pasirinktis ir, norėdami pakeisti 
nustatymą, paspauskite dar kartą. 
Jei ekrane gali būti ir yra rodomas 
viršelio paveikslėlis, paspauskite , 
kad jis būtų rodomas, paspauskite 
dar kartą, kad būtų grąžinta įrašo 
informacija ir pritemdytas viršelis. 

 
Paspauskite norėdami pereiti prie 
kito įrašo. Norėdami pasukti įrašą 
pirmyn, palaikykite nuspaudę. 

Paspauskite norėdami grįžti prie 
ankstesnio įrašo. Norėdami sukti 
įrašą atgal, palaikykite nuspaudę. 

Norėdami įjungti, palaikykite 
nuspaudę. Kai prietaisas įsijungs, 
paspauskite, kad būtų atkuriami 
įrašai. Norėdami pristabdyti 
atkūrimo metu, paspauskite arba, 
norėdami įjungti budėjimo režimą, 
palaikykite nuspaudę. 

Pereiti aukštyn, norėdami nuolat 
judėti, palaikykite nuspaudę. 

Pereiti žemyn, norėdami nuolat 
judėti, palaikykite nuspaudę.

Paspauskite norėdami grįžti į 
ankstesnį meniu lygį arba į 
atkūrimo ekraną. Norėdami grįžti  
į pagrindinį meniu, palaikykite 
nuspaudę. 
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Ekranas 
Garsumo 

didinimas/
mažinimas 

PASTABA! Kai muzikos grotuvas 
baigia atkurti albumą arba 
grojaraštį, jis automatiškai pereina  
į budėjimo režimą. Po 24 valandų 
veikimo budėjimo režimu, muzikos 
grotuvas visiškai išsijungia. 



Mobiliojo grojaraščio kūrimas 
Galite sukurti spartųjį jūsų muzikos 
grotuve esančių muzikos įrašų 
grojaraštį. 
> Paspaudę  įeikite į pagrindinio 

meniu dalį Tracks ir, norėdami 
atidaryti įrašų rodinį, paspauskite 

. 
> Pereikite prie įrašo, kurį norite 

įtraukti į mobilųjį grojaraštį. 
> Norėdami įtraukti pasirinktą įrašą 

į mobilųjį grojaraštį, palaikykite 
nuspaudę . 

Kaip įeiti į mobilųjį grojaraštį... 
> Paspaudę  įeikite į pagrindinį 

meniu ir pereikite prie Playlists. 
> Paspauskite  norėdami pasiekti 

Mobile Playlist. 
> Pasirinkite Play List, kad būtų 

atkuriamas visas grojaraštis. 
> Pasirinkite Play Shuffled, kad visi 

įrašai būtų atkuriami atsitiktine 
tvarka. 

> Arba pasirinkite perėjimą prie 
įrašo ir jo atkūrimą. 

Kasdienis naudojimas – nuorodos 
Yra kelios pagrindinio ir kitų meniu 
nuorodos, kad būtų lengviau 
naudotis prietaisu. Tiesiogiai 
pereikite prie įrašų atkūrimo 
atsitiktine tvarka, visų įrašų 
atkūrimo arba tam tikro atlikėjo  
ar žanro įrašų atkūrimo pasirinkčių. 
Arba galite tiesiogiai pereiti prie 
albumų arba grojaraščių atkūrimo 
pasirinkties. 

Įrašų atkūrimo atsitiktine tvarka 
nuoroda – iš įrašų rodinio... 
> Paspaudę  įeikite į pagrindinį 

meniu ir pereikite prie Tracks. 
> Norėdami pradėti atkūrimą 

atsitiktine tvarka, palaikykite 
nuspaudę . 

– iš atlikėjų arba žanrų rodinio... 
> Paspaudę  įeikite į pagrindinį 

meniu ir pereikite prie Artists 
arba Genres. 

> Norėdami pasiekti atlikėjo arba 
žanro rodinį ir pasirinkti atlikėją 
arba žanrą, paspauskite . 

> Norėdami pradėti atkūrimą 
atsitiktine tvarka, palaikykite 
nuspaudę . 

Visų tam tikro atlikėjo albumo, 
tam tikro albumo arba 
grojaraščio įrašų atkūrimas... 
> Paspaudę  įeikite į pagrindinį 

meniu ir pereikite prie Artists, 
Albums arba Playlists. 

> Norėdami pasiekti atlikėjo, 
albumo arba grojaraščio rodinį, 
paspauskite . 

> Norėdami pradėti visų pasirinkto 
atlikėjo, albumo arba grojaraščio 
įrašų atkūrimą atsitiktine tvarka, 
palaikykite nuspaudę . 

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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Pagrindinio meniu ekranas – 
atkuriamo įrašo pavadinimas visada 
rodomas ekrano apačioje. Žymeklio 
spalva parodo baterijos būseną. 

Atkuriant visada rodomas tuo metu 
atkuriamas įrašas, jo trukmė ir 
numeris. Jei gali būti rodomas 
atlikėjas, albumas arba viršelio 
paveikslėlis, jie taip pat rodomi. 

Norėdami naršyti muzikos 
grotuvo turinį arba nustatyti 
parametrus, naudokite meniu 
arba skirtingus rodinius. 

Pagrindinis meniu Menu 
Tracks … Galima pasiekti įrašus ir 

atkūrimo atsitiktine tvarka 
pasirinktį. 

Artists … Rodomas atlikėjo rodinys. 
Albums … Rodomas albumo 

rodinys. 
Genres … Rodomas žanro rodinys. 
Playlists … Rodomi grojaraščiai, 

kuriuos sukūrėte naudodami 
BeoPlayer, arba mobilusis 
grojaraštis. 

Settings … Galima pasiekti muzikos 
grotuvo nustatymus. 

Galima nustatyti skirtingus muzikos 
grotuvo parametrus. Galimos 
pasirinktys: 

Nustatymai 
Repeat … Pakartotinis atkūrimas, 

pasirinktys yra On/Off. 
Auto Lock … Galima automatiškai 

užrakinti klaviatūrą, kai grotuvas 
ir ekranas neveikia, pasirinktys 
yra Off/On. 

Audio … Galima nustatyti žemų 
dažnių lygį, pasirinktys yra None, 
Medium arba High, arba 
nustatyti dinaminio garso filtro 
pasirinktis On arba Off. 

Display … Galima nustatyti ekrano 
laikrodžio rėmelį: On, Off arba 
Dimmed. 

Language … Galima pasirinkti, 
kokia kalba rodoma ekrane. 

Battery … Rodoma baterijos 
būsena. Kai naudojama baterijos 
energija, muzikos grotuvas 
išsijungia ir pasigirsta trumpas 
pyptelėjimas. 

  Atkreipkite dėmesį, kad ekrano 
žymeklis taip pat parodo 
baterijos būseną. Žalias žymeklis 
reiškia, kad baterija visiškai 
įkrauta. Kai baterija senka, 
atitinkamai keičiasi žymeklio 
spalva. 

Memory … Rodomas naudojamos 
ir laisvos atminties kiekis. 

About … Rodoma įdiegtos 
programinės įrangos versija. 

Muzikos grotuvo meniu naudojimas 

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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Norėdami perkelti muziką iš 
kompiuterio, naudokite 
BeoPlayer arba Windows Media 
Player. 

Kad galėtumėte perkelti 
muziką... 
– Prijunkite muzikos grotuvą prie 

kompiuterio USB kabeliu. 
– Muzikos grotuvas 

užregistruojamas kaip nuolatinio 
saugojimo įrenginys. 

– Atidarykite muzikos tvarkymo 
programą. 

– Jei naudojate BeoPlayer, 
atidarykite jį ir spustelėkite COPY, 
kad galėtumėte nuvilkti ir 
tvarkyti įrašus. Išsamesnės 
instrukcijos pateiktos BeoPlayer 
internetiniame vadove. 

Apie BeoPlayer… 
BeoPlayer yra muzikos tvarkymo 
programa, kuri automatiškai 
surūšiuoja skaitmeninius muzikos 
įrašus abėcėlės tvarka pagal žanrus, 
atlikėjus, įrašų ir albumų 
pavadinimus. Ji leidžia sukurti savo 
grojaraščius. Taip pat naudokite 
BeoPlayer norėdami įrašyti, saugoti 
ir tvarkyti kompaktinių diskų įrašus. 

Išsamesnė informacija pateikta 
BeoPlayer internetiniame vadove. 
Norėdami įdiegti BeoPlayer, 
naudokite kompaktinį diską. 

Muzikos perkėlimas į muzikos grotuvą 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Nustatymas 

Norėdami įkrauti muzikos 
grotuvą, prijunkite pridedamą 
kabelį prie muzikos grotuvo ir 
kompiuterio USB jungties. Arba 
naudokite kelioninį įkroviklį. 

Apie krovimą… 
Norėdami visiškai įkrauti muzikos 
grotuvą, kraukite jį maždaug dvi su 
puse valandos. Kai baterija visiškai 
įkrauta, grotuvą galima naudoti 40 
valandų. 

Kai baterija išsenka... 
Skamba įspėjamasis signalas ir 
pritemdomas ekranas. Įspėjamasis 
signalas pakartojamas prieš 
baterijai visiškai išsenkant. 

Žymeklio spalva taip pat parodo 
ekrano būseną. Žalia žymeklio 
spalva reiškia, kad muzikos 
grotuvas visiškai įkrautas, tada, 
parodydama baterijos būseną, 
spalva pasikeičia į oranžinės/
geltonos atspalvius. 

Įkraunant… 
Ekrane rodoma mėlyna linija. Kol 
baterija įkraunama, linija pažaliuoja. 

Kai muzikos grotuvas prijungtas 
prie USB kabelio, jo negalima 
naudoti. Jei grotuvas įkraunamas 
naudojant kelioninį įkroviklį, jį 
visada galima naudoti. 

Baterijų ar jų paketų nelaikykite 
dideliame karštyje, pvz., saulės 
šviesoje, arti ugnies ir t. t.

Rekomenduojame prijungti 
kompiuterį prie įžeminto elektros 
tinklo. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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Norėdami ištraukti kištuką, 
paspauskite, kaip parodyta, kad 
atlaisvintumėte, ir ištraukite. 

Norėdami iš naujo nustatyti visus 
nustatymus, naudokite rašiklį arba 
panašų smailą daiktą. Atkreipkite 
dėmesį, kad muzikinis turinys liks 
nepakeistas. 

Nustatymo iš naujo 
anga 



Naujos programinės įrangos 
atsisiuntimas... 
Iš Bang & Olufsen svetainės galėsite 
atsisiųsti naujos programinės įrangos, 
skirtos jūsų muzikos grotuvui. 
Vadovaukitės svetainėje 
pateiktomis instrukcijomis. 

Ausinių dėvėjimas ir naudojimas 
Kad garso kokybė būtų puiki, 
rekomenduojame surinkti, užsidėti 
ir sureguliuoti pridedamas ausines, 
kaip parodyta šiame puslapyje. 

ĮSPĖJIMAS! Ilgai klausantis dideliu 
garsu gali būti pažeista klausa! 

ĮSPĖJIMAS! Kad būtumėte saugūs, 
neužblokuokite odinio dėklo kaklo 
juostelės užveržimo mechanizmo, 
pvz., neriškite iš juostelės mazgų. 
Užveržimo mechanizmas yra 
sukonstruotas taip, kad nuslystų, 
jei kaklo juostelė kur nors įstringa 
arba yra patraukiama. 

Odinis muzikos grotuvo dėklas su 
pritvirtintomis ausinėmis. 

Prijunkite ausines prie muzikos 
grotuvo. 
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Europos Parlamentas ir Europos 
Sąjungos Taryba išleido elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų 
direktyvą. Šios direktyvos tikslas – 
elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų prevencija bei antrinio 
panaudojimo ir perdirbimo 
skatinimas. Tokiu būdu direktyva 
sieja gamintojus, platintojus ir 
vartotojus.  
EEĮA direktyva reikalauja, kad ir 
gamintojai, ir galutiniai vartotojai 
atsikratytų elektros, elektroninės 
įrangos ir dalių, nedarydami žalos 
gamtai, ir kad ši įranga ir jos 
atliekos būtų perdirbamos arba 
naudojamos žaliavai ir energijai. 
Elektros ir elektroninė įranga ir  
jos detalės negali būti išmetamos 
kartu su buitinėmis šiukšlėmis; 
elektros ir elektroninė įranga ir  
jos detalės turi būti surinktos ir 
išmestos atskirai. Gaminiai ir  

įranga, kuriuos galima perdirbti ir 
panaudoti dar kartą, pažymėti šiuo 
ženklu. Jei atiduodate savo elektros 
ir elektroninę įrangą specialioms 
surinkimo tarnyboms savo šalyje, 
jūs saugote gamtą, žmonių 
sveikatą ir prisidedate prie 
apdairaus ir protingo gamtos 
išteklių naudojimo. Elektros ir 
elektroninės įrangos ir jos atliekų 
surinkimas saugo gamtą nuo 
užteršimo pavojingomis 
medžiagomis, kurių pasitaiko 
elektros ir elektroniniuose 
gaminiuose bei įrangoje. Bang & 
Olufsen pardavėjas jums patars, 
kaip jūsų šalyje tinkamai atsikratyti 
daiktu. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) –  
aplinkosauga 
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Šis gaminys atitinka 1999/5/
EC ir 2006/95/EC direktyvų 
sąlygas. 

Techninės specifikacijos, savybės ir 
funkcijos gali būti keičiamos be 
įspėjimo! 

Tik Kanados rinkai! 
Šis B klasės skaitmeninis prietaisas 
atitinka visus Kanados trikdžius 
sukeliančios įrangos nuostatų 
reikalavimus. 

Tik JAV rinkai! 
PASTABA: ši įranga patikrinta ir 
buvo nustatyta, kad ji atitinka 
reikalavimus, keliamus B klasės 
skaitmeniniams prietaisams ir 
taikomus remiantis FCC taisyklių 15 
dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, 
kad galėtumėte tinkamai 
apsisaugoti nuo kenksmingų 
trikdžių, kai prietaisas veikia 
gyvenamojoje aplinkoje. 
Ši įranga generuoja, naudoja ir  
gali skleisti radijo dažnių energiją ir, 
jei yra įdiegta ir naudojama 
nesilaikant instrukcijų, gali trikdyti 
radijo ryšį. Tačiau trikdžių gali 
atsirasti ir tinkamai pastačius 
įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar 
televizijos signalų priėmimą  
ir tai nustatoma išjungiant ir  
vėl įjungiant įrangą, vartotojui 
patariama pabandyti išvengti 
trikdžių vienu iš šių būdų: 
– Nukreipkite anteną kitur ar 

perkelkite ją į kitą vietą. 
– Padidinkite atstumą tarp įrangos 

ir imtuvo. 
– Įjunkite įrangą į kitą elektros 

tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas 
imtuvas. 

– Pasitarkite su pardavėju arba 
kvalifikuotu radijo ar televizijos 
įrangos specialistu. 
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