
BeoSound 5 
Vejledning



Vigtigt! 
– Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte 

under kunstig belysning, f.eks. en spot. 
– Sørg for, at produktet sættes op, placeres og 

tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne. 
–	 Placer	produktet	på	en	solid	overflade	eller	stand,	

hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun 
stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & 
Olufsen. 

– Anbring ikke genstande oven på produktet. 
– Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn 

eller varme.
– Produktet er udelukkende beregnet til indendørs 

anvendelse under tørre forhold og ved 
stuetemperatur. Beregnet til anvendelse inden for 
et temperaturområde på 10-40 ºC. 

– Sørg for, at der er plads nok omkring produktet 
til at sikre tilstrækkelig ventilation. 

– Slut ikke nogen af produkterne i dit system til 
lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne. 

– Forsøg aldrig at åbne produktet. Dette skal 
overlades til uddannede serviceteknikere. 

– Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket 
ud af stikkontakten. 

Kun til det amerikanske marked: 
BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og vurderes 
at stemme overens med begrænsningerne for digitale 
klasse B-enheder i henhold til del 15 i Federal 
Communications Commissions regler. Formålet med 
disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod 
skadelig interferens i forbindelse med 
boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og 
kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden 
forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, 
hvis ikke det installeres korrekt og bruges i 
overensstemmelse med denne vejledning. Dog er 
der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens 
i en given installation. Såfremt udstyret forårsager 
skadelig interferens i en radio- eller 
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved 
at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til 
selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre 
et	eller	flere	af	følgende	skridt:	
– Skift antennens retning eller placering. 
– Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, 

og modtageren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet 

kredsløb, end det modtageren er tilsluttet. 
– Kontakt forhandleren eller en erfaren  

radio/tv-tekniker for at få hjælp. 

Kun til det canadiske marked: 
Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i 
de canadiske bestemmelser om interferensskabende 
udstyr. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ADVARSEL: For at reducere risikoen for 

brand og elektrisk stød må dette produkt 

ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret 

må heller ikke udsættes for dryp eller 

stænk, og der må ikke placeres genstande 

fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. 

Træk stikket ud af stikkontakten for helt 

at afbryde strømmen til udstyret. 

Afbryderen skal hele tiden være 

lettilgængelig. 

Symbolet et lyn i en trekant advarer 
om uisoleret ’farlig spænding’ bag 
produktets afskærmning, som kan 
være stærk nok til at forårsage 
elektriske stød.

Symbolet et udråbstegn i en trekant 
gør brugeren opmærksom på vigtige 
betjenings- og 
vedligeholdelsesinstruktioner, som kan 
findes i produktets vejledning. 

ADVARSEL: For at reducere risikoen 
for elektrisk stød må hverken dæksel 
eller bagside fjernes.  
Produktet indeholder ingen dele, 
som brugeren selv kan servicere. 
Dette skal overlades til uddannede 
serviceteknikere.



GO

Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit 

Bang & Olufsen produkt. Din forhandler leverer, installerer og opsætter 

produktet. 

For at du kan bruge BeoSound 5, skal det sluttes til BeoMaster. Brugen 

af den dedikerede software beskrives i pdf-vejledningen, som leveres 

sammen med BeoPlayer softwaren. 

Brugerens behov overvejes nøje under designet og udviklingen af Bang & 

Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer 

med dit Bang & Olufsen produkt. 

Du kan kontakte os ved at besøge vores website: 
 www.bang-olufsen.com

eller skrive til: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 7600 Struer 

eller faxe til: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 

Kære kunde 

3509871 0807 

Tekniske specifikationer, funktioner og brug 
heraf kan ændres uden varsel. 

Sådan bruger du BeoSound 5 

Musiksystemet er beregnet til nærbetjening. 

Praktiske råd … 
Rulning

Sortering
Venstreknap og 

højreknap

Der startes ikke automatisk forfra, når afspilningen af en musiksamling er fuldført. 
Sorteringen er automatisk og kan ikke vælges af brugeren.
Når du har fremhævet en enhed eller en menu med hjulet, skal du bruge < eller GO til at 
vælge eller gå til en undermenu. Hvis du forlader en indstillingsmenu med >, bliver dine 
ændringer ikke gemt. 

Rul gennem indholdslister,  
eller gå gennem menuer 

Skift mellem visninger 

Åbn en undermenu, vælg en enhed,  
eller gå til forrige nummer eller station  

Afspil eller sæt afspilningen på pause, tilføj et 
nummer til afspilningskøen, brug et nummer som 
udgangspunkt for MOTS, eller åbn en undermenu

Sæt musiksystemet i standby 

Drej for at justere lydstyrken 

Forlad en undermenu, eller gå til næste nummer 
eller station



ST
OP PLAY 

BACK 

 Living Room

N.MUSIC N.RADIO PC

V.MEM DTV A.MEM

 TV DVD CD

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V MEM RECORD A MEM 

7 8 9 

4 5 6 

TEXT 0 MENU 

1 2 3 

LIST EXIT 

STOP 

GO 

GO

STOP

0 – 9

LIST

PLAY

STOP

N.RADIO N.RADIO

GO

+

N.RADIO

N.MUSIC

Sådan bruger du fjernbetjeningen 

Du kan også betjene dit musiksystem 

med Beo5 og Beo4. 

Praktiske råd … 
*1 Om softknapper 

*2 Farvede knapper 
*3

*4 AfspilningLysegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en tekst i displayet.  
Mørkegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en hård knap.
Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. 
Gælder kun N.MUSIC. 

Når du afspiller et nummer fra din samling, tilføjer du det automatisk som udgangspunkt for MOTS (se side 4).  

Start afspilning 

Gå trinvist gennem numre eller stationer 

Gå til forrige eller næste nummer  
i afspilningskøen
Gå til forrige eller næste enhed på en liste 

Standby 

Gå til forrige eller næste nummer  
i afspilningskøen 
Gå til forrige eller næste enhed på en liste*3 

Tryk én gang for at sætte afspilningen på 
pause 

Softknap 
Rør ved skærmen for at vælge*1 

Tryk på centerknappen for at gemme 
indstillinger, genoptag afspilningen 

Drej for at justere lydstyrken 
Drej hurtigt mod uret for at slå lyden helt fra 

Vis scene-knapper 
Tryk igen for at gå tilbage 

Vælg farvet musik- eller radioliste*2 
Tryk på lydstyrkehjulet ud for farven 

Vis tal til valg af nummer eller station 
Tryk igen for at gå tilbage 

Gå tilbage gennem Beo5 skærmbilleder 

Vælg farvet musik- eller radioliste 
Tryk derefter på et tal for at afspille et bestemt nummer eller en 
bestemt station 

Juster lydstyrken 
Tryk midt på knappen for at slå lyden helt fra 

Displayet på Beo4 viser den aktive kilde eller funktion 

Gem indstillinger, genoptag afspilningen 

Gå til forrige eller næste nummer eller station  
i afspilningskøen 
Gå til forrige eller næste enhed på en liste 

Tryk én gang for at sætte afspilningen på pause 

Standby 

Vælg det nummer eller den station, der skal afspilles*4 

Gå trinvist gennem numre eller stationer 

Vis ekstra ‘knapper’ på Beo4 
Tryk gentagne gange for at ændre ‘knapper’ 

Tænd for N.MUSIC 

Tænd for N.RADIO 
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Lyt til N.MUSIC 

For at få adgang til din musik skal du overføre den fra din computer. 

Ordliste 
Visninger 

MOTS

Sorteringen afhænger af de koder, der er knyttet til de forskellige numre. Album uden omslag vises ikke i visningen 
OMSLAG. Opsamlingsalbum vises ikke som ét album. 
Med	funktionen	’More	Of	The	Same’	kan	du	lytte	til	flere	numre	inden	for	samme	genre.	MOTS	bruger	det	sidst	
tilføjede nummer i afspilningskøen til at autogenerere en endeløs række af lignende numre og tilføjer dem så til 
afspilningskøen. MOTS deaktiveres, hvis afspilningslistens eneste indhold er en farvet liste. 

Betjening af  
BeoSound 5 

Brug som udgangspunkt for MOTS 

Afspilningskø

Afspil bestemt nummer 

Start N.MUSIC

Sluk 

Aktiver N.MUSIC for  
at bruge disse funktioner

Brug et nummer som udgangspunkt for en  
autogenerering af en endeløs liste af lignende numre. 

Afspil det næste eller det forrige nummer  
i afspilningskøen, eller spring videre til den  
næste enhed. 

Næste eller forrige 

Afspil favoritter 
Gennemse	fire	farvede	lister	og	99	nummererede	 
positioner. 

Sæt afspilningen på pause,  
eller genoptag den 
Sæt afspilningen af det aktuelle nummer på pause, 
eller genoptag den. 

Vælg et bestemt nummer ud fra kunstner, album,  
omslag eller nummer. 

Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst 
afspillede nummer. 

Afspil fra afspilningskøen. 

Gennemse musik 
Gennemse din musik uden at forstyrre afspilningen  
af det aktuelle nummer. 

4

Valg Omslag til det 
aktuelle album 

Liste over 
Omslag 
Kunstnere 
Album 
Numre 

Indikator for afspilningskø 

Menu

BeoSound 5 i søgetilstand. 
I fuldskærmstilstand vises 
albumomslaget i fuld størrelse. 



Afspilningskø 

Favoritter 

Afspilningskøen er en række valgte numre. Den visning, der er valgt,  
når du vælger numre, afgør rækkefølgen i afspilningskøen, og hvordan 
MOTS-numre afspilles. 
Hvis du trykker på et tal på Beo5, afspiller musiksystemet straks dette 
nummer. Hvis du ønsker at afspille et bestemt nummer på en farvet liste, 
skal du trykke på den farvede knap og derefter på tallet. 

Lyt til N.MUSIC

BEMÆRK! Der er visse funktioner, som du ikke 
kan få adgang til med Beo5. 
Musiksystemet skifter automatisk til 
afspilningstilstand, når det ikke er blevet betjent 
i et stykke tid. 

Betjening med Beo5 

Hold knappen nede i 3 sekunder. Afspil straks lignende numre i afspilningstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder.  
Afspil straks lignende numre 

Vælg 
nummer 
eller enhed

Bekræft Forrige eller  
næste nummer  
i afspilningstilstand 

Flyt til top eller bund  
i afspilningstilstand 

Næste/forrige 
nummer 

Næste/forrige enhed 

Vælg farvet liste Aktiver 
FAVORITTER 

Bekræft Vælg farvet 
liste

eller

Vælg nummer eller 
enhed 

Tryk gentagne gange på denne knap  
i afspilningstilstand

Tryk for at genoptage 
afspilningen 

Tryk for at sætte 
afspilningen på pause 

TrykAktiver 
visning 

Vælg KØ 

Bekræft 

Bekræft 

Vælg 
nummer 

Vælg 
nummer 

Vælg nummer 

Tryk Aktiver 
TILSTAND 

Bekræft 

Tryk Tryk 

Vælg visning Åbn Gennemse 

Vælg 
N.MUSIC

Gennemse 

eller

Tryk for at afspille 
nummereret 
position 

Vælg 
nummereret 
position

N.MUSIC

STOP PLAY

0–9 +

+ 0–9 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO GO
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Lyt til N.RADIO

Med N.RADIO har du nem adgang til netradiostationer i hele 

verden. 

Ordliste 
Visninger 

Favoritter, farvede lister og 
nummererede positioner

Sorteringen afhænger af de koder, der er knyttet til de forskellige stationer. Du kan få vist stationerne 
på baggrund af GENRER, SPROG, LANDE eller NAVNE. 
Se side 10 og 12 for yderligere oplysninger. 

Betjening af 
BeoSound 5 

Musiksystemet starter automatisk på den sidst 
afspillede station. 

Sluk 

Start N.RADIO  Aktiver N.RADIO for  
at bruge disse funktioner

Find stationer i de forskellige visninger 
Vælg station ud fra GENRER, SPROG, LANDE eller 
NAVNE. 

Gennemse	fire	farvede	lister	og	99	nummererede	
positioner. 

Afspil en favorit 

Næste eller forrige 
Afspil den næste eller den forrige radiostation  
i afspilningstilstand. 

6

Valg Navn på den 
aktuelle 
station 

Menu 

Forbindelsesstatus 

Liste over 
Genrer
Sprog 
Lande 
Navne 



Lyt til N.RADIO

Betjening med Beo5 

Næste/forrige station 

Vælg visning Gennemse

Vælg N.RADIO 

Vælg farvet liste Vælg station Vælg FAVORITTER Vælg liste eller nummereret 
position 

Afspil 

Flyt til top eller bund 
i afspilningstilstand 

Bekræft 

TrykVælg TILSTAND Bekræft 

Tryk Tryk 

Favoritter Tryk på et tal på Beo5 for straks at afspille en station. Hvis du ønsker at 
afspille en bestemt station på en farvet liste, skal du trykke på den farvede 
knap og derefter på tallet. 

BEMÆRK! Radiostationerne opdateres 
automatisk med jævne mellemrum. 

Forrige eller næste station  
i afspilningstilstand 

eller

Vælg Bekræft 

N.RADIO 

+ 0–9 

GO

GO

GO

GO
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Ordliste 
BEMÆRK! Hver nummereret position indeholder 
ét nummer eller én station. Når der tilføjes et 
nyt nummer eller en ny station, erstattes den 
eksisterende. 

 Farvede lister 

Nummererede 
positioner

Lav dine egne afspilningslister, eller lad dine gæster lave deres personlige 
afspilningslister i en farvet liste. Denne type liste kan også bruges til at 
gemme hvert enkelt familiemedlems foretrukne musik eller radiostationer. 
Du kan omdøbe de farvede lister på din computer ved hjælp af BeoPlayer 
softwaren. 
Positionerne er en måde, hvorpå radiostationer kan nummereres, og desuden 
fungerer de som genveje til de numre, du bruger som udgangspunkt for 
MOTS. 

Afspilningskøer og -lister 

Brug afspilningskøer og -lister til at personliggøre din daglige musikoplevelse. 

Placer dine foretrukne musik- og radiostationer i lister eller på nummererede 

positioner for at opnå let adgang til dem. 

Tilføj numre til afspilningskøen for at afspille 
dem. Hvis du tilføjer en farvet liste til 
afspilningskøen, erstattes køen af den 
farvede liste. 

Køer 
Vælg nummer 

Tilføj	op	til	99	numre	eller	album	til	hver	
farvet liste.

Farvede lister Vælg nummer, album eller 
station 

Tilføj	et	nummer	eller	en	station	til	dine	99	
nummererede positioner. 

Nummererede positioner 
Vælg nummer eller station 

Hold knappen nede i 3 sekunder

Hold knappen  
nede 

Vælg 

Vælg 

Slip knappen 

Slip knappen Hold knappen  
nede 

GO

GO

GO

GO

GO

10



Lydindstillinger 

Gem dine foretrukne lydindstillinger. Når du gemmer en lydindstilling, starter 

musiksystemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. 

BEMÆRK! Mens lyden indstilles, reagerer 
højttalerne i overensstemmelse med indstillingen. 
Indstillingerne under LYD er ikke tilgængelige, 
hvis der ikke er tilsluttet nogen højttalere til 
BeoMaster 5. 

Gem lydindstillinger

Lydstyrke 

Loudness 

Tryk på GO for at gemme indstillingerne. Hvis du afslutter uden at gemme, 
nulstilles indstillingen efter standby. 
0 slår lyden helt fra. Det er ikke muligt at gemme lydstyrkeniveau 0 eller 
lydstyrkeniveauer over 75. 
Denne indstilling kompenserer for det menneskelige øres manglende 
følsomhed over for høje og lave frekvenser ved lav lydstyrke. 

Lydstyrke 
Indstil	et	lydstyrkeniveau	(0-90)	for	
musiksystemet. 

Juster og bekræft lydstyrken Vælg LYDSTYRKE i menuen 
LYD 

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Balance 
Juster	balancen	(9	<–>	9)	mellem	højttalerne.	

Juster og bekræft balancen Vælg BALANCE i menuen LYD Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Bas 
Juster	bassen	(-6	–	+6)	efter	dine	ønsker.	

Juster og bekræft bassen Vælg BAS i menuen LYD Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Diskant 
Juster	diskanten	(-6	–	+6)	efter	dine	ønsker.	

Juster og bekræft diskanten Vælg DISKANT i menuen LYD Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Loudness 
Slå loudness-funktionen til eller fra. 

Slå loudness TIL eller FRA Vælg LOUDNESS i menuen 
LYD 

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Højttalertype 
Vælg højttalertype. 

Vælg BEOLAB 5, IKKE 
BEOLAB 5 eller INGEN

Vælg HØJTTALERTYPE  
i menuen LYD 

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND

11



Praktiske råd … 
Sprog 

Tidszone

Når du ændrer menusproget, ændres musikkens rækkefølge i overensstemmelse med det 
lokale alfabet. 
Det	er	vigtigt,	at	du	indstiller	tidszonen	på	systemet	korrekt,	da	opdateringer	finder	sted	om	
natten. 

Systemoplysninger og -indstillinger 

Få vist den resterende lagerplads på BeoMaster, og indstil menusprog og tidszone. 

Se ledig lagerplads
Se ledig lagerplads. 

Lagerplads Vælg LEDIG LAGERPLADS  
i menuen 
SYSTEMOPLYSNINGER 

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Vælg menusprog.

Sprog 
Bekræft menusprogVælg SPROG i menuen 

SYSTEMINDSTILLINGER
Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

Vælg tidszone. 

Tidszone 
Bekræft tidszone Vælg TIDSZONE i menuen 

SYSTEMINDSTILLINGER 
Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

12



BEMÆRK! Oprydningstilstanden indstilles 
automatisk til FRA, når musiksystemet slukkes. 

Oprydning Tryk på GO, og hold knappen nede, mens du gennemser din musik, for at 
få vist muligheder for at slette numre eller rydde lister, når oprydning er 
aktiveret. Det er muligt at afspille musik under oprydning. Hvis hele køen 
slettes, stopper afspilningen. 

Oprydning 

Brug oprydningsfunktionen til at fjerne numre eller stationer fra favoritter og slette 

enheder. 

ANNULLER 
SLET 

ANNULLER 
FJERN 
RYD KØ 

ANNULLER 
FJERN 
RYD LISTE 

Ingen handling 
Slet album, kunstner eller nummer permanent 

Ingen handling 
Fjern album, kunstner eller nummer fra køen 
Ryd køen 

Ingen handling 
Fjern nummer eller station fra liste 
Fjern alt indhold fra en liste 

N.MUSIC

PLAY QUEUE

Farvede lister 

Funktioner under oprydning 

Slå funktionen OPRYDNING 
TIL eller FRA Slå oprydningsfunktionen til eller fra. 

Oprydning Vælg OPRYDNING i menuen 
INDSTILINGER 

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND

Installer eventuel ny software 
Tjek for ny software. 

Opdater software Vælg OPDATER SOFTWARE  
i menuen VEDLIGEHOLDELSE

Vælg INDSTILLINGER i menuen 
TILSTAND 

13
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Sæt musiksystemet op 

Lette skillevægge Hvis	du	vil	hænge	musiksystemet	på	en	gipsvæg	(kaldes	også	tørmur	eller	vægplade),	skal	vægbeslaget	
fastgøres	til	en	lodret	stolpe.	Brug	en	fransk	skrue	(5	mm),	der	gennembryder	gipsen	og	skrues	mindst	
25 mm ind i den lodrette stolpe. For at øge stabiliteten skal du desuden bruge to ekstra skruer, der er 
beregnet til gipsvægge. Opsætning er afprøvet på en gipsvæg. 

Information 

Musiksystemet skal placeres på en væg eller en tilvalgt stand. Denne vejledning beskriver, 

hvordan musiksystemet placeres på en væg ved hjælp af et standardvægbeslag. 

Placer vægbeslaget 

Fastgør vægbeslaget 
Brug skruer og rawlplugs i den korrekte størrelse og 
af den rigtige type. Tænk på væggens konstruktion 
og stand. Brug tre skruer, der kan klare en belastning 
på minimum 3,5 kg hver. Isæt kablerne som beskrevet 
på næste side, før musiksystemet fastgøres. 

Fastgør musiksystemet 
Juster og placer musiksystemet på vægbeslaget, 
og drej derefter forsigtigt musiksystemet så langt, 
som det er muligt. 

Når du har fundet ud af, hvor musiksystemet skal 
hænge, kan du montere det på væggen. 
Brug vægbeslaget og afstandsstykket som en skabelon 
til at aftegne de punkter, hvor der skal bores. 

80 mm 
3.15"

100 mm 
4"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"
275 mm – 10.83"

1

~ 20°

2
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Når systemet er sluttet til BeoMaster 5, tager 
det op til 20 sekunder for det at starte op og 
blive klar til brug.*1

Foretag grundlæggende indstillinger 
Følg instruktionerne på skærmen Aktiver en BeoSound 5 kilde Slut BeoMaster 5 til lysnettet

Sæt musiksystemet op 

Indstillinger Du kan ændre alle indstillinger ved at følge instruktionerne i afsnittet 
’Avanceret brug’. 

Fastgør kablerne … 
1.	Sæt	kablerne	(VIDEO,	USB	og	POWER)	i	de	
tilsvarende stik i bunden af musiksystemet. Bemærk! 
Placer en kabelbinder bag USB-stikket (A). 
2. Før USB-kablet gennem kabelholderen. 

3. Før POWER-kablet under USB-kablet og over 
VIDEO-kablet og derefter gennem kabelholderen. 
4. Før VIDEO-kablet under USB- og POWER-
kablerne og derefter gennem kabelholderen. Stram 
til sidst kabelbinderen (A) for at fastgøre kablerne. 

… 

*1 BEMÆRK! Se vejledningen til BeoMaster for 
oplysninger om tilslutningerne. 
Musiksystemet kan kun slukkes helt ved at afbryde 
strømmen til BeoMaster.

VIDEO POWER

USB

A

USB

POWER VIDEO

A
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Oversigt over indstillinger 

Display 

Kabinet og betjeningspanel 

Brug	en	tør	blød	klud	til	at	tørre	støv	af	musiksystemet.	Brug	ikke	flydende 
rensemidler eller rensemidler på spraydåse. 
Tør	støv	af	overfladerne	med	en	tør	blød	klud.	Pletter	og	snavs	kan	fjernes 
med en fugtig blød klud og en opløsning af vand og mildt rengøringsmiddel, 
f.eks. opvaskemiddel. 

Rengøring 
BEMÆRK! Almindelig vedligeholdelse,  
såsom rengøring, er brugerens ansvar. 

Vælg 

LYD 

SYSTEMOPLYSNINGER

SYSTEMINDSTILLINGER

VEDLIGEHOLDELSE

Vælg 

LYDSTYRKE 0 – 90   p.11 
BALANCE 9<–>9   p.11 
BAS -6 – +6   p.11 
DISKANT -6 – +6   p.11 
LOUDNESS TIL – FRA   p.11
HØJTTALERTYPE BEOLAB 5   p.11 
 IKKE BEOLAB 5
 INGEN 

LEDIG LAGERPLADS Se STORAGE   p.12 
 
SPROG DANSK    p.12
 DEUTSCH    p.12 
 ENGLISH     p.12 
 ESPANOL     p.12 
 FRANCAIS     p.12 
 ITALIANO     p.12 
 SVENSKA  p.12 
 NEDERLANDS     p.12 

OPRYDNING  TIL – FRA  p.13 

OPDATER SOFTWARE      p.13 

Vælg 

INDSTILLINGER

Foretag indstillingerGO GO GO1. 2. 3. 4. 5.
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Dette produkt overholder bestemmelserne  
i	direktiverne	1999/5/EF	og	2006/95/EF.	

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har 
udstedt et direktiv om bortskaffelse af elektrisk og 
elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic 
Equipment	–	WEEE).	Formålet	med	direktivet	er	at	
forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
samt at fremme genanvendelse og andre former 
for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører 
således producenter, distributører og forbrugere. 
WEEE-direktivet kræver, at både producenter og 
slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk 
udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele 
på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr 
og affald genbruges eller genvindes med hensyn 
til materialer eller energi heraf. 
Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele  
må ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk 
udstyr samt alle reservedele skal indsamles og 
bortskaffes separat. 

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik 
på genbrug og andre former for genvinding,  
er mærket med det viste piktogram. 
Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved 
hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes 
i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers 
helbred. Desuden bidrages der til en betryggende 
og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. 
Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og 
affald forhindrer mulig forurening af naturen med 
farlige stoffer, som kan være indeholdt heri. 
Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive 
dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. 

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse 

Til det norske marked! 
Mekaniske og elektroniske komponenter  
i produktene slites ved bruk. Det må derfor 
påregnes reparasjoner og utskiftning av 
komponenter innen for kjøpslovens reklama-
sjonstid, som må regnes som vedlikehold av 
produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunn lag  
for å rette mangels krav mot for handler eller 
leverandør, og må bekostes av kjøper. 
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