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Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia 
wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów o sprzęcie 
powodującym zakłócenia. 

UWAGA: Urządzenie spełnia wymagania zawarte  
w części 15 FCC. Działanie urządzenia określają 
następujące dwa warunki: (1) Urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie 
musi być odporne na zakłócenia emitowane przez 
inne urządzenia, w tym zakłócenia będące przyczyną 
nieprawidłowego działania. 

Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować 
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli 
jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie  
z zaleceniami, może spowodować zakłócenia  
w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że 
interferencja nie pojawi się przy konkretnej instalacji. 
Jeżeli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału 
radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić 
przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy 
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając  
z jednej lub kilku poniższych metod: 
– Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej 
– Zwiększenie odległości między urządzeniem  

a odbiornikiem 
– Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym 

obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik 

– Skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia  
lub wykwalifikowanym serwisantem sprzętu 
radiowego/telewizyjnego w celu uzyskania pomocy 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi... 
Nie kładź na obudowie odtwarzacza żadnych 
przedmiotów i nie zalewaj wodą. Odtwarzacz  
można używać wyłącznie w suchych  
pomieszczeniach w temperaturze od 5 do 45 °C. 

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru 
lub porażenia prądem elektrycznym, nie 
wystawiaj urządzenia na działanie deszczu 
lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia 
na działanie cieknącej lub kapiącej wody 
oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów 
wypełnionych płynami, np. wazonów. 

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od 
źródła zasilania prądem zmiennym, należy 
wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda 
elektrycznego. Rozłączone urządzenie 
powinno znajdować się w stanie gotowości 
do użycia. 

Symbol błyskawicy w równobocznym 
trójkącie ma ostrzec użytkownika przed 
nieizolowanym "niebezpiecznym napięciem" 
wewnątrz urządzenia, które może być na 
tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie 
porażenia prądem elektrycznym. 

Symbol wykrzyknika w równobocznym 
trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika 
na ważne instrukcje dotyczące działania  
i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze 
dostarczonej wraz z produktem. 

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym, nie należy zdejmować 
obudowy (lub tylnej ściany obudowy).  
Urządzenie nie zawiera elementów 
obsługiwanych przez użytkownika. 
Przeglądy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Prawa autorskie i znaki towarowe 
Nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji 
obsługi mogą być znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi innych 
producentów. 

Częściowo wykorzystano technologię Microsoft 
Windows Media Technologies. Copyright © 1999-
2002 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Microsoft, Windows Media oraz Logo 
Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach. 

Proszę zauważyć, że Bang & Olufsen nie będzie  
w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za 
wynikające, uboczne lub pośrednie szkody powstałe 
w wyniku używania lub nieumiejętności użytkowania 
tego oprogramowania. 

Mac, logo Mac i iTunes są znakami zastrzeżonymi 
firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi  
w U.S.A i innych krajach świata. 

Wymagania systemowe - komputer PC 
• Jeden wolny port USB 
 Po podłączeniu systemu BeoSound 6 do tego portu 

przez zewnętrzny koncentrator, należy sprawdzić 
czy podłączony koncentrator obsługuje urządzenia 
standardu Full Speed. 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Wymagania systemowe - Macintosh 
• Jeden wolny port USB 
 Po podłączeniu systemu BeoSound 6 do tego portu 

przez zewnętrzny koncentrator, należy sprawdzić 
czy podłączony koncentrator obsługuje urządzenia 
standardu Full Speed. 

• kompatybilny z MAC OS X 
• iTunes 7 (i nowszy) jest dostępny przez plug-in. 

Obsługiwane są następujące formaty plików: 
• MP3 
 Częstotliwość próbkowania: 8-48 kHz 
 Stała lub zmienna przepustowość: 8-320 Kbps 
• WMA  
 Częstotliwość próbkowania: 8-48 kHz  
 Przepustowość bitów: 8-320 Kbps  
• OGG  
 Q0-Q10 

Obsługiwana pojemność
• 4Gb (użyte przez użytkownika: 3.8Gb).

W serwisie internetowym firmy Bang & Olufsen 
można pobrać ewentualne uaktualnienia 
oprogramowania (firmware) dla systemu BeoSound 6. 
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Prezentacja odtwarzacza muzycznego 

Zestaw BeoSound 6 to 
przenośny, akumulatorowy 
odtwarzacz muzyczny. Przed 
rozpoczęciem korzystania  
z urządzenia, należy naładować 
akumulator. Po pełnym 
naładowaniu urządzenia,  
użyj kabel USB, aby przenieść 
nagrania cyfrowe do 
odtwarzacza, a następnie 
podłącz słuchawki. Teraz 
możemy rozpocząć  
korzystanie z urządzenia.

 
Naciśnij, aby rozpocząć 
odtwarzanie, wybierz opcje menu  
i naciśnij ponownie, aby zmienić 
ustawienia. Jeśli dostępna jest 
grafika na "okładkę", naciśnij , 
aby wyświetlić "okładkę" na 
wyświetlaczu, naciśnij ponownie, 
aby przywrócić informację o ścieżce 
i wygasić "okładkę". 

 
Naciśnij, aby przejść do następnego 
utworu. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk środkowy, aby przewinąć 
utwór w przód. 

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego 
utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby 
przewinąć utwór w tył. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby 
włączyć odtwarzacz. Po włączeniu 
zasilania, naciśnij, aby rozpocząć 
odtwarzanie. Podczas odtwarzania, 
naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie 
lub naciśnij i przytrzymaj, aby 
przełączyć odtwarzacz w tryb 
gotowości do pracy. 

Przejdź w górę do następnych 
utworów, naciśnij i przytrzymaj, aby 
przełączać utwory w trybie ciągłym. 

Przejdź w dół do poprzednich 
utworów, naciśnij i przytrzymaj, 
aby przełączać utwory w dół  
w trybie ciągłym. 

Naciśnij, aby powrócić do menu lub 
powrócić do ekranu odtwarzania. 
Naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić 
do głównego menu. 
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Wyświetlacz 
Głośniej/Ciszej 

UWAGA! Po odtworzeniu przez 
urządzenie całego albumu lub  
listy odtwarzania, system 
automatycznie przełączy się do 
trybu gotowości do pracy. Po 24 
godzinach pozostawania w trybie 
gotowości do pracy, odtwarzacz 
wyłączy się całkowicie. 



Utwórz mobilną listę 
odtwarzania 
Możesz szybko stworzyć listę 
muzyki zapisanej w odtwarzaczu. 
> Wejdź w Utwory w głównym 

menu naciskając  oraz , aby 
otworzyć widok utworów. 

> Przejdź do utworu, który chcesz 
przenieść na mobilną listę 
odtwarzania. 

> Naciśnij przycisk , aby dodać 
wybrany utwór do mobilnej listy 
odtwarzania. 

Dostęp do mobilnej listy 
odtwarzania... 
> Wejdź do głównego menu 

naciskając przyciski  i przejdź 
do Listy nagrań. 

> Naciśnij przycisk , aby wejść  
do Lista przenośna. 

> Wybierz Lista nagrań, aby 
odtworzyć całą zawartość listy 
odtwarzania. 

> Wybierz Losowo, aby odtworzyć 
wszystkie utwory z listy 
odtwarzania w kolejności losowej. 

> Lub, wybierz przejście do 
określonego utworu i odtwórz 
wybrany utwór. 

Obsługa codzienna - skróty 
Z menu głównego i innych  
istnieje wiele skrótów, które 
ułatwiają obsługę urządzenia. 
Przejdź bezpośrednio losowo do 
odtwarzanych utworów, odtwarzaj 
wszystkie utwory lub utwory 
określonego artysty lub rodzaju. 
Lub też przejdź bezpośrednio do 
odtwarzania albumów lub list 
odtwarzania. 

Skrót do losowego odtwarzania 
utworów  

- z widoku utworów... 
> Wejdź do głównego menu 

naciskając przyciski  i przejdź 
do Utwory. 

> Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty, 
przycisk , aby rozpocząć 
odtwarzanie losowe. 

- z widoku artystów lub 
gatunków utworów... 
> Wejdź do głównego menu 

naciskając przyciski  i przejdź 
do Artyści lub Gatunki. 

> Naciśnij , aby wejść do widoku 
artystów lub gatunków i wybrać 
gatunek lub artystę.

> Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty 
przycisk , aby rozpocząć 
odtwarzanie losowe. 

Odtwórz wszystkie utwory  
z danego albumu artysty, 
określonego albumu lub listy 
odtwarzania... 
> Wejdź do głównego menu 

naciskając przyciski  i przejdź do 
Artyści, Albumy lub Listy nagrań. 

> Naciśnij przycisk , aby wejść do 
utworów danego artysty, albumu 
lub widoku listy odtwarzania. 

> Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty 
przycisk , aby rozpocząć losowe 
odtwarzanie wszystkich utworów 
wybranego artysty z określonego 
albumu lub listy odtwarzania. 

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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Wyświetlacz menu głównego - 
tytuł aktualnie odtwarzanego 
utworu jest zawsze wyświetlany na 
dole wyświetlacza. Kolor kursora 
informuje o stanie naładowania 
akumulatora. 

Podczas odtwarzania na ekranie 
wyświetla się nazwa, długość  
i numer utworu. Jeśli dostępne są: 
nazwa artysty, albumu lub okładki 
płyty system również je wyświetla. 

Skorzystaj z menu lub różnych 
widoków, aby poruszać się 
między zawartością odtwarzania 
lub konfigurować ustawienia. 

Menu główne Menu 
Utwory … Wejście do utworów  

i opcji odtwarzania losowego. 
Artyści … Pokaż widok artystów. 
Albumy … Pokaż widok albumów. 
Gatunki … Pokaż widok gatunków. 
Listy nagrań … Wyświetla listy 

odtwarzania utworzone  
w odtwarzaczu lub mobilne listy 
odtwarzania. 

Ustawienia … Dostęp do ustawień 
odtwarzacza. 

Istnieje możliwość konfiguracji 
różnych ustawień na odtwarzaczu. 
System oferuje następujące opcje: 

Ustawienia 
Powtórz … Powtórka odtwarzania, 

opcja może być Wł./Wył. 
Autoblokada … Automatyczna 

blokada klawiatury, gdy 
odtwarzacz i wyświetlacz znajdują 
się w stanie oczekiwania, opcje: 
Wył./Wł. 

Audio … Ustaw poziom basów, 
dostępne opcje: Wyłączone, 
Średnie lub Wysokie, lub ustaw 
dynamiczny filtr dźwiękowy na 
Wł lub Wył. 

Wyświetlacz … Ustaw opcję 
wyświetlania czasu wyświetlacza, 
Wł, Wył lub Przyćmiony. 

Language … Wybierz język 
wyświetlacza. 

Bateria … Wyświetla stan 
naładowania akumulatora.  
Po całkowitym wyczerpaniu się 
akumulatora urządzenie emituje 
krótki sygnał dźwiękowy  
i wyłącza się. 

  Proszę pamiętać, że kursor na 
wyświetlaczu również wskazuje 
stan naładowania akumulatora. 
Zielony kursor oznacza w pełni 
naładowaną baterię. W miarę 
wyczerpywania się akumulatora, 
kolor kursora zmienia się. 

Pamięć … Wyświetla ilość aktualnie 
zużytej i wolnej pamięci. 

Informacje … Sprawdź aktualną 
wersję oprogramowania. 

Korzystanie z menu odtwarzacza 

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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Użyj BeoPlayer lub Windows 
Media Player, aby przenieść 
muzykę z komputera. 

Aby przenieść muzykę... 
– Podłącz odtwarzacz do 

komputera PC przy pomocy 
kabla USB. 

– Odtwarzacz zostanie rozpoznany 
jako pamięć masowa. 

– Otwórz swój muzyczny organizer. 
–  Jeśli używasz urządzenia BeoPlayer, 

otwórz system, a następnie 
kliknij COPY, aby "przeciągnąć  
i upuścić" i przenieść utwory. 
Bardziej szczegółowe instrukcje 
znajdują się w Instrukcji 
urządzenia BeoPlayer dostępnej 
on-line. 

Informacje odtwarzaczu 
BeoPlayer... 
BeoPlayer jest organizerem 
muzycznym, który automatycznie 
sortuje alfabetycznie utwory 
według gatunku, artysty, tytułu 
utworu lub albumu. Umożliwia 
tworzenie indywidualnych list 
odtwarzania. Użyj urządzenia 
BeoPlayer do nagrywania, 
zapisywania i organizowania 
utworów z płyt CD. 

Bardziej szczegółowe informacje 
dostępne są w Instrukcji 
odtwarzacza BeoPlayer  
w Internecie. Użyj CD-romu, aby 
zainstalować urządzenie BeoPlayer. 

Przenieś muzykę do odtwarzacza. 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Konfiguracja 

Aby naładować odtwarzacz, 
podłącz dołączany kabel do 
odtwarzacza i kabel USB do 
komputera. Można również 
skorzystać z ładowarki 
podróżnej. 

Informacje na temat 
ładowania… 
Aby w pełni naładować 
odtwarzacz, pozostaw go 
podłączonego na około 2,5 
godziny. Po całkowitym 
naładowaniu, odtwarzacz może 
pracować do 40 godzin. 

Gdy bateria jest wyczerpana... 
Emitowany jest sygnał 
ostrzegawczy, a wyświetlacz 
wygasza się. Sygnał jest emitowany 
ponownie tuż przed całkowitym 
wyczerpaniem baterii. 

Kolor kursora również wskazuje 
stan wyświetlacza. Zielony kolor 
kursora wskazuje na fakt, że 
akumulator odtwarzacza jest  
w pełni naładowany, w miarę 
wyczerpywania się akumulatora 
kolor zmienia się na 
pomarańczowy/żółty. 

Podczas ładowania... 
Na wyświetlaczu pojawia się 
niebieska linia. W miarę wzrostu 
poziomu naładowania, linia 
zmienia kolor na zielony. 

Gdy odtwarzacz jest podłączony  
z urządzeniem zewnętrznym przy 
pomocy kabla USB, korzystanie  
z niego nie jest możliwe. Ładowanie 
przy użyciu ładowarki podróżnej 
nie wyklucza możliwości korzystania 
z funkcji odtwarzacza. 

Akumulatora nie należy wystawiać 
na działanie wysokiej temperatury, 
bezpośredniego nasłonecznienia, 
ognia itp.

Komputer podłączany do urządzenia 
powinien być zasilany z gniazdka 
sieciowego z uziemieniem. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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Aby wyjąć wtyczkę, naciśnij aby 
rozłączyć i wyjmij. 

Użyj długopisu lub innego ostro 
zakończonego przedmiotu, aby 
zresetować wszystkie ustawienia. 
Mimo zresetowania ustawień 
zapisane utwory pozostają nietknięte. 

Reset 



Pobierz nowe  
oprogramowanie ... 
W serwisie internetowym firmy 
Bang & Olufsen istnieje możliwość 
pobierania nowszych wersji 
oprogramowania do odtwarzacza. 
Proszę postępować według instrukcji 
podanych na stronie internetowej. 

Korzystaj ze słuchawek 
Aby uzyskać jak najwyższą jakość 
dźwięku, dołączone do zestawu 
słuchawki należy zmontować, 
założyć i wyregulować wg instrukcji 
podanych na niniejszej stronie. 

OSTRZEŻENIE! Przedłużone 
słuchanie dźwięków przy wysokiej 
głośności może być przyczyną 
uszkodzenia słuchu! 

OSTRZEŻENIE! Dla własnego 
bezpieczeństwa nie należy zaciskać 
paska futerału - na przykład robiąc 
węzeł na pasku. Regulacja paska 
jest tak skonstruowana, aby 
bezpiecznie ześlizgiwać się w razie 
przypadkowego zahaczenia lub 
pociągnięcia za pasek. 

Skórzany futerał odtwarzacza  
z zamontowanymi słuchawkami. 

Podłączanie słuchawek 
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Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej wydały Dyrektywę  
w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Celem Dyrektywy jest zmniejszenie 
ilości odpadów z produktów 
elektrycznych i elektronicznych 
oraz promowanie ponownego 
wykorzystania i recyklingu oraz 
innych form odzysku tego typu 
odpadów. Dyrektywa dotyczy 
producentów, dystrybutorów  
i konsumentów. 
Dyrektywa WEEE wymaga, aby 
zarówno producenci jak i końcowi 
odbiorcy pozbywali się sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
oraz jego części w sposób 
bezpieczny dla środowiska oraz, 
aby sprzęt i odpady były ponownie 
wykorzystywane lub, aby 
odzyskiwano z nich materiały  
lub energię. 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz jego części nie mogą być 
wyrzucane wraz ze zwykłymi 
odpadami z gospodarstw 
domowych; sprzęt elektryczny  
i elektroniczny oraz jego części 
muszą być zbierane i wyrzucane 
oddzielnie. 

Produkty i sprzęt, który należy 
zbierać do ponownego 
wykorzystania, recyklingu lub innych 
form odzysku, jest oznaczony 
pokazanym na ilustracji 
piktogramem. 
Pozbywając się sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
przy wykorzystaniu systemów 
składowania dostępnych w Twoim 
kraju, chronisz środowisko, ludzkie 
zdrowie i przyczyniasz się do 
oszczędnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów 
naturalnych. Składowanie sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
oraz ich odpadów zapobiega 
możliwemu skażeniu środowiska 
niebezpiecznymi substancjami, 
które mogą znajdować się  
w produktach i sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Przedstawiciel firmy Bang & 
Olufsen służy pomocą, w jaki 
sposób należy pozbywać się 
odpadów w Twoim kraju. 

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - 
Ochrona środowiska 
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Ten produkt spełnia 
wymogi dyrektyw  
1999/5/EC i 2006/95/EC. 

Dane techniczne, funkcje i ich 
przeznaczenie mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia! 

Tylko dla rynku kanadyjskiego! 
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy 
B spełnia wszystkie wymogi 
kanadyjskich przepisów o sprzęcie 
powodującym zakłócenia. 

Tylko dla rynku w USA! 
UWAGA: Niniejszy sprzęt został 
przetestowany i stwierdzono,  
że spełnia on ograniczenia dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, 
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. 
Wymogi te zostały opracowane  
w celu zapewnienia ochrony  
przed szkodliwymi zakłóceniami  
w instalacji domowej. 
Urządzenie to wytwarza, używa  
i może emitować promieniowanie 
o częstotliwości fal radiowych  
i jeśli jest zainstalowane lub 
eksploatowane niezgodnie  
z zaleceniami, może spowodować 
zakłócenia w łączności radiowej. 
Nie ma jednak gwarancji, że 
interferencja nie pojawi się przy 
konkretnej instalacji. Jeżeli 
urządzenie to jest źródłem 
zakłóceń sygnału radiowego lub 
telewizyjnego, co można sprawdzić 
przez włączenie i wyłączenie tego 
urządzenia, należy spróbować 
wyeliminować zakłócenia, korzystając 
z jednej lub kilku poniższych metod: 
– Zmień kierunek lub zmień 

miejsce anteny odbiorczej. 
– Zwiększ odstęp pomiędzy 

urządzeniem a odbiornikiem. 
– Podłącz sprzęt do gniazda 

zasilania w innym obwodzie niż 
ten, do którego podłączony jest 
odbiornik 

– Skonsultuj się ze sprzedawcą  
lub doświadczonym technikiem 
radiowym/telewizyjnym. 
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