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Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky 
požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie 
spôsobujúce interferenciu. 

Poznámka: Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel 
Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie 
(FCC). Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim 
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať 
škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí prijať 
akúkoľvek prijímanú interferenciu vrátane interferencie, 
ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať 
energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované  
a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť 
škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však 
zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej 
inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú 
interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu,  
čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, 
užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným 
alebo viacerými z nasledovných opatrení: 
– Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu 
– Zvýšiť oddelenie medzi zariadením a prijímačom 
– Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je 

ten, ku ktorému je pripojený prijímač 
– Ak potrebujete pomoc, opýtajte sa predajcu alebo 

skúseného rádio-televízneho technika 

Bezpečnostné pokyny: Chráňte hudobný prehrávač 
pred vodou a neukladajte naň predmety. Hudobný 
prehrávač je navrhnutý výhradne pre použitie  
v suchom prostredí a v teplotnom rozmedzí 5–45 °C 
(41–113 °F). 

VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte vplyvu 
dažďa alebo vlhkosti. Znížite tak riziko 
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. 
Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani 
špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na 
zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, 
naplnené tekutinami, ako napr. vázy. 

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od 
napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od 
zásuvky na stene. Odpojené zariadenie 
zostane pripravené na prevádzku. 

Blesk so šípkou v rovnostrannom 
trojuholníku upozorňuje na prítomnosť 
neizolovaných elektrických častí pod 
krytom prístroja, ktorých napätie môže byť 
dostatočne silné na vznik nebezpečenstva 
zásahu osôb elektrickým prúdom. 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku 
upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité 
informácie o ovládacích prvkoch alebo 
informácie týkajúce sa údržby prístroja.  

UPOZORNENIE: Nesnímajte kryt 
prístroja ani jeho zadnú časť. 
Predídete tým riziku zásahu 
elektrickým prúdom. Zariadenie 
neobsahuje súčiastky opraviteľné 
používateľom. Servis prenechajte 
osobám kvalifikovaným pre servis. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Poďakovanie a záruka 
Názvy produktov zmienené v tejto príručke môžu byť 
obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými 
značkami iných spoločností. 

Časti využívajú Microsoft Windows Media Technologies. 
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. 
Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows Media  
a Windows Logo sú registrované obchodné značky 
spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch a/alebo 
iných krajinách. 

Vezmite, prosím na vedomie, že Bang & Olufsen za 
žiadnych okolností nebude zodpovedná za žiadnu 
následnú, náhodnú ani nepriamu škodu, ktorá vznikne 
z používania alebo z nemožnosti používať software. 

Mac, logo Mac a iTunes sú obchodné značky 
spoločnosti Apple Computer, Inc. registrované  
v Spojených štátoch a iných krajinách. 

Systémové požiadavky – PC 
• Jeden voľný port USB 
 V prípade pripojenia BeoSound 6 k tomuto portu 

cez externý rozbočovač sa uistite, že váš rozbočovač 
podporuje zariadenia Full Speed. 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Systémové požiadavky – Macintosh 
• Jeden voľný port USB 
 V prípade pripojenia BeoSound 6 k tomuto portu 

cez externý rozbočovač sa uistite, že váš rozbočovač 
podporuje zariadenia Full Speed. 

• Kompatibilný s MAC OS X 
• Aplikácia iTunes 7 (a novšia) dostupná cez plug-in. 

Podporované formáty súborov 
• MP3 
 Vzorkovacie frekvencie: 8-48 kHz 
 Konštantný alebo variabilný dátový tok: 8-320 Kbps 
• WMA 
 Vzorkovacie frekvencie: 8-48 kHz Dátový tok:  

8-320 Kbps 
• OGG 
 Q0-Q10 

Podporovaná kapacita
• 4Gb (priestor pre užívateľa: 3,8Gb).

Navštívte webovú stránku Bang & Olufsen  
a skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizovaný 
firmvér pre BeoSound 6. 
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Predstavenie vášho hudobného prehrávača 

BeoSound 6 je prenosný  
a dobíjateľný hudobný 
prehrávač. Skôr, než začnete, 
musíte hudobný prehrávač 
nabiť. Po plnom nabití preneste 
pomocou kábla USB svoju 
digitálnu hudbu do prehrávača 
BeoSound 6 a potom pripojte 
slúchadlá. Teraz ste pripravení 
začať používať svoj hudobný 
prehrávač.

 
Stlačením tohto tlačidla spustíte 
prehrávanie, zvolíte možnosti 
ponuky a opätovným stlačením 
zmeníte nastavenie. Ak je k dispozícii 
obrázok obalu a zobrazuje sa na 
displeji, stlačením tlačidla  obal 
zobrazíte a opätovným stlačením 
sa vrátite k zobrazeniu informácií  
o skladbe a obal sa stlmí. 

 
Stlačením tohto tlačidla prejdete  
na nasledujúcu skladbu. Stlačením 
a podržaním tlačidla sa presuniete 
dopredu v rámci skladby. 

Stlačením tohto tlačidla prejdete na 
predchádzajúcu skladbu. Stlačením 
a podržaním tlačidla sa presuniete 
dozadu v rámci skladby. 

Stlačením a podržaním tohto 
tlačidla zapnete prehrávač. Keď je 
prehrávač zapnutý, stlačením 
tlačidla spustíte prehrávanie. 
Stlačením počas prehrávania 
pozastavíte prehrávanie a stlačením 
a podržaním prepnete prehrávač 
do pohotovostného režimu. 

Pohyb nahor, po stlačení  
a podržaní nepretržitý pohyb. 

Pohyb nadol, po stlačení  
a podržaní nepretržitý pohyb.

Stlačením tohto tlačidla prejdete 
naspäť v ponukách alebo sa  
vrátite na obrazovku prehrávania. 
Stlačením a podržaním sa vrátite 
do hlavnej ponuky. 
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Displej 
Zvýšenie/
zníženie 

hlasitosti  

POZNÁMKA! Po prehraní albumu 
alebo zoznamu skladieb sa hudobný 
prehrávač automaticky prepne do 
pohotovostného režimu. Po 24 
hodinách v pohotovostnom režime 
sa hudobný prehrávač úplne vypne. 



Vytvorenie mobilného 
zoznamu skladieb 
Z hudby uloženej v hudobnom 
prehrávači môžete vytvoriť rýchly 
zoznam skladieb. 
> Vstúpte do položky Tracks  

v hlavnej ponuke stlačením 
tlačidla  a stlačením tlačidla  
otvorte zobrazenie skladieb. 

> Presuňte sa na skladbu, ktorú 
chcete preniesť do svojho 
mobilného zoznamu skladieb. 

> Stlačením a podržaním tlačidla  
pridajte zvolenú skladbu do 
svojho mobilného zoznamu. 

Prístup k mobilnému zoznamu 
skladieb … 
> Vstúpte do hlavnej ponuky 

stlačením tlačidla  a prejdite  
na položku Playlists. 

> Stlačením tlačidla  vstúpte do 
položky Mobile Playlist. 

> Zvoľte položku Play List, ak 
chcete prehrať celý obsah 
zoznamu skladieb. 

> Zvoľte položku Play Shuffled,  
ak chcete prehrať všetky skladby 
v zozname v náhodnom poradí. 

> Alebo sa môžete presunúť na 
skladbu a prehrať túto konkrétnu 
skladbu. 

Bežné používanie – skratky 
Z hlavnej ponuky a podradených 
ponúk máte na uľahčenie obsluhy  
k dispozícii viaceré skratky. Môžete 
prejsť priamo na prehrávanie 
skladieb v náhodnom poradí, 
prehrávanie všetkých skladieb 
alebo skladieb konkrétneho 
interpreta alebo žánru. Prípadne 
môžete prejsť priamo na 
prehrávanie albumov alebo 
zoznamov skladieb. 

Skratka k prehrávaniu skladieb 
v náhodnom poradí – v zobrazení 
skladieb … 
> Vstúpte do hlavnej ponuky 

stlačením tlačidla  a prejdite na 
položku Tracks. 

> Stlačením a podržaním tlačidla  
spustíte prehrávanie v náhodnom 
poradí. 

– v zobrazení interpretov alebo 
žánrov … 
> Vstúpte do hlavnej ponuky 

stlačením tlačidla  a prejdite na 
položku Artists alebo Genres. 

> Stlačením tlačidla  vstúpte do 
zobrazenia interpreta alebo žánru 
a zvoľte interpreta alebo žáner. 

> Stlačením a podržaním tlačidla  
spustíte prehrávanie v náhodnom 
poradí. 

Prehrávanie všetkých skladieb 
albumu konkrétneho interpreta, 
konkrétneho albumu alebo 
zoznamu skladieb … 
> Vstúpte do hlavnej ponuky 

stlačením tlačidla  a prejdite na 
položku Artists, Albums alebo 
Playlists. 

> Stlačením tlačidla  vstúpte do 
zobrazenia interpreta, albumu 
alebo zoznamu skladieb. 

> Stlačením a podržaním tlačidla  
spustíte prehrávanie všetkých 
skladieb zvoleného interpreta, 
albumu alebo zoznamu skladieb 
v náhodnom poradí. 

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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Displej hlavného menu – titul 
aktuálne prehrávanej skladby sa 
vždy zobrazuje v spodnej časti 
displeja.  Farba kurzora informuje  
o stave batérie. 

Počas prehrávania sa vždy 
zobrazuje aktuálna skladba a dĺžka 
a číslo skladby. Ak je k dispozícii 
interpret, album a obrázok obalu, 
zobrazujú sa aj tieto položky. 

Ponuky a rôzne zobrazenia 
slúžia na pohyb v obsahu 
hudobného prehrávača  
a upravovanie nastavení. 

Hlavná ponuka Menu 
Tracks … Prístup k skladbám  

a k voľbe prehrávania  
v náhodnom poradí. 

Artists … Spustí zobrazenie 
interpreta. 

Albums … Spustí zobrazenie 
albumu. 

Genres … Spustí zobrazenie žánru. 
Playlists … Zobrazí zoznamy 

skladieb, ktoré ste vytvorili 
pomocou programu BeoPlayer 
alebo mobilného zoznamu 
skladieb. 

Settings … Prístup k nastaveniam 
hudobného prehrávača. 

Na hudobnom prehrávači môžete 
nastaviť rôzne nastavenia.  
K dispozícii sú nasledujúce možnosti: 

Nastavenia 
Repeat … Opakované prehrávanie, 

možnosti sú On/Off. 
Auto Lock … Automatické 

uzamknutie klávesnice, keď 
prehrávač a displej nie sú  
v činnosti, možnosti sú Off/On. 

Audio … Nastavenie úrovne basov, 
možnosti sú None, Medium 
alebo High, alebo nastavenie 
dynamického zvukového filtra na 
On alebo Off. 

Display … Nastavenie časového 
rámca pre displej, On, Off alebo 
Dimmed. 

Language … Výber jazyka, ktorý sa 
má zobrazovať na displeji. 

Battery … Zobrazí stav batérie.  
Po spotrebovaní energie batérie 
sa hudobný prehrávač vypne  
a zaznie krátke pípnutie. 

  Údaj o stave batérie poskytuje aj 
kurzor na displeji. Zelený kurzor 
označuje plne nabitú batériu. 
Farba kurzora sa mení podľa 
vybíjania batérie. 

Memory … Zobrazí použitý a voľný 
pamäťový priestor. 

About … Kontrola aktuálnej verzie 
softvéru. 

Používanie ponúk hudobného prehrávača 

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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Na prenos hudby z počítača 
použite program BeoPlayer 
alebo Windows Media Player. 

Prenos hudby … 
– Pripojte hudobný prehrávač  

k počítaču pomocou kábla USB. 
– Hudobný prehrávač sa 

zaregistruje ako veľkokapacitné 
úložné zariadenie. 

– Otvorte svoj hudobný organizér. 
– Ak používate program BeoPlayer, 

otvorte ho a kliknutím na 
položku COPY presuňte myšou  
a organizujte skladby. Ďalšie 
inštrukcie nájdete v online 
príručke programu BeoPlayer. 

Informácie o programe 
BeoPlayer … 
BeoPlayer je hudobný organizér, 
ktorý automaticky triedi vašu 
digitálnu hudbu abecedne podľa 
žánru, interpreta, titulu skladby 
alebo titulu albumu. Umožňuje 
vytváranie vlastných zoznamov 
skladieb. BeoPlayer tiež slúži  
na nahrávanie, ukladanie  
a organizovanie skladieb  
z disku CD. 

Ďalšie informácie nájdete v online 
príručke programu BeoPlayer.  
Na nainštalovanie programu 
BeoPlayer použite disk CD-rom. 

Prenos hudby do hudobného prehrávača 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Inštalácia 

Ak chcete hudobný prehrávač 
nabiť, pripojte dodaný kábel  
k hudobnému prehrávaču a ku 
konektoru USB na počítači. 
Prípadne použite na nabitie 
cestovnú nabíjačku. 

Čo sa týka nabíjania...  
Aby sa hudobný prehrávač plne 
nabil, nechajte ho pripojený 
približne dve a pol hodiny.  
Po plnom nabití je k dispozícii až 
40 hodín používania. 

Keď je batéria takmer vybitá … 
Zaznie varovný tón a displej sa 
stlmí. Varovný tón sa zopakuje 
tesne predtým, ako sa batéria 
úplne vybije. 

Stav displeja ukazuje aj farba 
kurzora. Zelený kurzor označuje,  
že hudobný prehrávač je plne 
nabitý. Farba sa potom mení na 
odtiene oranžovej/žltej a označuje 
tak stav batérie. 

Počas nabíjania … 
Na displeji sa zobrazí modrá čiara. 
Počas nabíjania batérie sa táto 
čiara zmení na zelenú. 

Keď je hudobný prehrávač 
pripojený ku káblu USB, nie je ho 
možné obsluhovať. Pri nabíjaní cez 
cestovnú nabíjačku je však obsluha 
možná vždy. 

Batérie nevystavujte nadmernému 
teplu, ako napr. slnečnému žiareniu, 
ohňu, atp.

Odporúčame, aby váš počítač mal 
sieťové napájanie, ktoré je pripojené 
k zemi. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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Zástrčku vytiahnite tak, že ju uvoľníte 
stlačením podľa obrázka a odpojíte.  

Na resetovanie všetkých nastavení 
použite pero alebo podobný 
špicatý predmet. Všimnite si, 
prosím, že všetok hudobný obsah 
ostane neporušený.  

Resetovací otvor 



Preberanie nového softvéru … 
Prostredníctvom webovej stránky 
Bang & Olufsen si budete môcť 
prevziať nový softvér pre svoj 
hudobný prehrávač. Postupujte 
podľa inštrukcií uvedených na 
webovej stránke.  

Nosenie a používanie 
slúchadiel 
Na zaistenie maximálnej kvality 
zvuku odporúčame dodané 
slúchadlá poskladať, umiestniť  
a nastaviť podľa obrázkov na tejto 
strane. 

VÝSTRAHA! Dlhodobé používanie 
pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť 
poškodenie sluchu! 

VÝSTRAHA! Z dôvodov vlastnej 
bezpečnosti nezabraňujte pohybu 
sťahovacieho zariadenia na šnúre 
na krk pre kožené puzdro – 
napríklad zaviazaním uzla na šnúre. 
Sťahovacie zariadenie je navrhnuté 
tak, aby za skĺzlo pri náhodnom 
zachytení šnúry o nejaký predmet 
alebo pri jej potiahnutí. 

Kožené puzdro pre hudobný 
prehrávač s namontovanými 
slúchadlami. 

Pripojte slúchadlá k hudobnému 
prehrávaču. 
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Európsky parlament a Rada Európskej 
únie vydali smernicu o odpade  
z elektrických a elektronických 
zariadení. Účelom tejto smernice  
je znižovanie objemu odpadu  
z elektrických a elektronických 
zariadení a podpora opätovného 
používania, recyklácie a iných 
foriem využívania takéhoto 
odpadu. Smernica sa vzťahuje na 
výrobcov, distribútorov aj užívateľov. 
Smernica WEEE obsahuje 
požiadavku, aby tak výrobcovia, 
ako aj koneční spotrebitelia 
likvidovali odpad z elektrických  
a elektronických zariadení a súčiastok 
ekologickým spôsobom a aby boli 
materiál a energia zo zariadení  
a odpadu opakovane použité alebo 
inak využité. 
Odpad z elektrických  
a elektronických zariadení  
a súčiastok nesmie byť likvidovaný 
spolu s komunálnym odpadom; 
jeho zber a likvidáciu je potrebné 
realizovať oddelene. 

Výrobky a zariadenia, ktoré je 
potrebné odovzdať do zberu za 
účelom ich opakovaného použitia, 
recyklácie a iných foriem ďalšieho 
využitia, sú označené uvedeným 
symbolom. 
Likvidáciou odpadu z elektrických 
a elektronických zariadení 
prostredníctvom určených 
zberných systémov prispievate  
k ochrane životného prostredia, 
ľudského zdravia a rozumnému  
a efektívnemu využívaniu 
prírodných zdrojov. Zberom odpadu 
z elektrických a elektronických 
zariadení sa predchádza možnej 
kontaminácii prírodného prostredia 
nebezpečnými látkami, ktoré sa  
v tomto druhu odpadu môžu 
nachádzať. 
Váš predajca Bang & Olufsen vám 
pomôže a poradí so správnym 
spôsobom likvidácie vo vašej krajine. 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) –ochrana 
životného prostredia 
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Tento výrobok je v zhode  
s opatreniami smernice 
1999/5/EC a 2006/95/EC. 

Technické údaje, funkcie a spôsob 
ich použitia môžu byť bez 
upozornenia zmenené. 

Len pre zákazníkov z Kanady 
Tento digitálny prístroj skupiny  
B spĺňa všetky požiadavky 
kanadských smerníc pre zariadenie 
spôsobujúce interferenciu. 

Len pre zákazníkov z USA 
Poznámka: Toto zariadenie bolo 
testované a uznané za vyhovujúce 
požiadavkám na digitálne 
zariadenia triedy B podľa časti 15 
pravidiel Americkej federálnej 
komisie pre telekomunikácie (FCC). 
Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre 
poskytnutie rozumnej ochrany 
proti škodlivej interferencii v obytnej 
inštalácii. 
Toto zariadenie generuje, používa  
a môže vyžarovať energiu v rádiovom 
spektre, ak nie je inštalované  
a používané v súlade s inštrukciami, 
môže spôsobiť škodlivú interferenciu 
rádiokomunikáciám. Nie je však 
zaručené, že k rušeniu nedôjde ani 
v prípade správnej inštalácie.  
Ak toto zariadenie spôsobuje 
škodlivú interferenciu rádiovému 
alebo televíznemu príjmu, čo 
môžete určiť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, užívateľ by mal skúsiť 
interferenciu korigovať jedným 
alebo viacerými z nasledovných 
opatrení: 
– Zmeňte smerovanie alebo 

umiestnenie prijímacej antény. 
– Zväčšite vzájomnú vzdialenosť 

medzi týmto zariadením  
a prijímačom. 

– Zapojte zariadenie do elektrickej 
zásuvky pripojenej na iný okruh 
ako je zásuvka, do ktorej je 
zapojený prijímač. 

– Požiadajte o pomoc svojho 
predajcu alebo kvalifikovaného 
rozhlasového/televízneho 
technika. 
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