
BeoMaster 5 
Příručka 



Důležité upozornění! 
–  Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo 

nebo přímé umělé osvětlení, například pod 
bodové lampičky. 

– Zkontrolujte, zda je výrobek nastaven,  
umístěn a zapojen podle těchto pokynů. 

–  Umístěte výrobek na pevný povrch nebo na 
stojan, kde je možné jej ponechat trvale. 
Používejte pouze schválené stojany a montážní 
nástěnné držáky společnosti Bang & Olufsen. 

–  Nepokládejte na výrobek žádné předměty. 
– Nevystavujte výrobek vlivům vysoké vlhkosti, 

deště nebo zdrojů tepla. 
– Výrobek je určen k použití ve vnitřním suchém 

domácím prostředí. Používejte jej v teplotním 
rozmezí 10 - 40 °C. 

– Ponechte dostatek prostoru okolo výrobku pro 
zajištění dostatečného větrání. 

–  Nepřipojujte žádný produkt v systému k síťovému 
napájení, dokud nebudou připojeny všechny kabely. 

– Nepokoušejte se výrobek otevírat. Tuto činnost 
přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 

– Pokud váš výrobek začne vydávat nadměrný 
hluk, měli byste jej ihned předat k provedení 
servisního zásahu. 

– Výrobek lze zcela vypnout pouze jeho 
odpojením od elektrické sítě.

Pouze pro trh v USA! 
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo 
zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení 
třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity 
jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu před škodlivým rušením při instalaci  
v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční 
energii a není-li instalováno a používáno podle 
pokynů, může způsobovat škodlivé rušení pro 
rádiová spojení. Neexistuje záruka, že se v konkrétní 
instalaci rušení nevyskytne. Pokud je při vypnutí  
a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje 
nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo 
televizního vysílání, doporučujeme uživateli 
pokusit se odstranit toto rušení některým  
z následujících opatření:
– Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
– Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
– Připojte zařízení k zásuvce jiného obvodu, než 

ke kterému je připojen přijímač. 
– Poraďte se o možnosti nápravy s prodejcem nebo 

se zkušeným rádiovým či televizním technikem. 

Pouze pro trh v Kanadě! 
Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny 
požadavky Kanadských předpisů o zařízeních 
způsobujících rušení (Canadian Interference-
Causing Equipment Regulations). 

VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru 

nebo úrazu elektrickým proudem 

nevystavujte toto zařízení dešti nebo 

vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení 

působení odkapávajících nebo 

odstřikujících kapalin a zajistěte, aby na 

něj nebyly umístěny žádné předměty 

naplněné kapalinami, například vázy. 

Zařízení zcela odpojíte od síťového 

napájení tak, že vytáhnete zástrčku 

napájecího kabelu ze zásuvky síťového 

napájení. Odpojovací zařízení má zůstat 

trvale provozuschopné.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném 
trojúhelníku má upozornit uživatele 
na přítomnost neizolovaného 

„nebezpečného napětí“ ve skříni 
produktu, které může dosahovat 
dostatečné hodnoty, aby bylo pro 
osoby nebezpečné a mohlo způsobit 
úraz elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku 
má upozornit uživatele na přítomnost 
důležitých provozních pokynů a pokynů 
pro údržbu (servis) v literatuře, která je 
k produktu dodávána.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko 
úrazu elektrickým proudem, 
nedemontujte kryt (nebo zadní kryt).
Uvnitř se nenachází žádné součásti, 
které by mohl opravovat sám uživatel. 
Svěřte servisní zásahy kvalifikovanému 
servisnímu personálu.



Zařízení BeoMaster umožňuje využívat všechny digitální 

zdroje prostřednictvím výrobků Bang & Olufsen, které jsou 

ve vaší domácnosti již nainstalovány. Můžete poslouchat 

digitální hudbu a internetové rozhlasové stanice, prohlížet 

digitální fotografie a videoklipy a navštěvovat webové stránky.

Úvod 

Důležité upozornění 

Další informace naleznete v Příručce 
nainstalované s přehrávačem 
BeoPlayer do vašeho počítače.*1 

Dříve než začnete Můžete stahovat hudbu z disků CD, 
vytvářet skupiny, zobrazovat  
v počítači oblíbené webové stránky

Lze přenášet digitální obsah 
z počítače do zařízení 
BeoMaster

*1 BeoPlayer nebo BeoPort Pokud máte skříňku BeoPort box, přehrávač BeoPlayer se nazývá BeoPort. 
V této Příručce odkazujeme na vyhrazený software jako na přehrávač BeoPlayer.

Jakmile se zařízení BeoMaster spustí, 
můžete aktivovat zdroje z nabídky 
výběru zdrojů.

Zdroje BeoMaster
Stiskněte Vyberte 

zdroj
Aktivujte zdroj

Tato příručka obsahuje informace potřebné pro každodenní používání 

výrobku Bang & Olufsen. Váš dodavatel musí výrobek doručit, 

nainstalovat a nastavit.

Chcete-li zařízení BeoMaster 5 používat, musí být připojeno k počítači. 

Použití vyhrazeného softwaru je popsáno v Příručce ve formátu PDF 

dodané k přehrávači BeoPlayer pro váš počítač.

Při vývoji a návrhu produktů společnosti Bang & Olufsen jsou pečlivě 

zvažovány všechny potřeby uživatele. Proto budeme rádi, když nám 

sdělíte své zkušenosti s našimi výrobky.

Chcete-li nás kontaktovat, navštivte naši webovou stránku na adrese… 
 www.bang-olufsen.com 

nebo pište na adresu: 
 Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

nebo faxujte na číslo: 
 Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (fax)

Vážený zákazníku 

Technické údaje, funkce a jejich použití mohou 
podléhat změnám bez předchozího upozornění

3509913 0807 
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Jak používat dálkový ovladač 

Tento popis informuje o použití 

základních funkcí zařízení BeoMaster  

s dálkovými ovladači Beo5 a Beo4.

Užitečné tipy
*1 O tlačítkách 

*2 Barevná tlačítka 

Světle šedá tlačítka označují, že musíte stisknutou text na displeji. Tmavě šedá tlačítka 
označují, že musíte stisknout hardwarové tlačítko. 
Stisknutím vedlejšího kolečka aktivujete barevné tlačítko. 

Spustíte přehrávání

Procházíte skupinami, seznamy, skladbami, 
stanicemi atd.

Procházíte skupiny/seznamy
Rozbalte nebo sbalte skupinu/seznam

Jedním stisknutím pozastavíte
Vraťte se zpět o jednu úroveň

Aktivace BeoMaster (softwarové tlačítko)*1 

Přehráváte vybranou skladbu, stanici atd. 
Přijměte/uložte nastavení. Podržením přidáe položku 
do skupiny/seznamu

Otočením nastavíte hlasitost 
Vypnutí provedete rychlým otočením proti směru 
hodinových ručiček

Vyvoláte tlačítka scene 
Dalším stiskem se vrátíte zpět

Stisknutím přehrajete obsah barevného seznamu*2

Stisknutím a podržením přidáte nebo odeberete 
z barevného seznamu*3 

Vyberete očíslovanou skladbu, rozhlasovou 
stanici nebo volbu 
Dalším stiskem se vrátíte zpět

Vrátíte se zpět obrazovkami displeje Beo5

Stisknutím přehrajete obsah barevných seznamů. 
Stisknutím a podržením přidáte nebo odeberete z barevného 
seznamu

Stisknutím nastavíte hlasitost 
Zvuk vypnete stisknutím středního tlačítka 

Stisknutím tlačítka LIST zobrazíte PC 
Stisknutím tlačítka GO aktivujete zdroj 

Přehráváte vybranou skladbu, stanici atd.
Přijměte/uložte nastavení. Podržením přidáte položku do skupiny/
seznamu 

Procházíte skupiny/seznamy
Rozbalte nebo sbalte skupinu/seznam 

Jedním stisknutím pozastavíte 
Vraťte se zpět o jednu úroveň

Vyvoláte překryvnou nabídku 

Vyberete očíslovanou skladbu, stanici nebo volbu

Procházíte skupinami, seznamy, skladbami, stanicemi atd. 

Zobrazení dodatečných „tlačítek“ na dálkovém ovladači Beo4
Opakovaným stisknutím změníte „tlačítka“

Pohotovostní režim 

Zrušíte překryvnou nabídku 
Dalším stisknutím přepínáte

Pohotovostní režim 

Zrušíte překryvnou nabídku
Dalším stisknutím přepínáte

*3 POZNÁMKA! Všechna zobrazení, kromě 
zobrazení přehrávání.

ST
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Aktivujte zdroj, kterým chcete ovládat 
tyto funkce

Ovládání zdrojů

Vyvolejte a ovládejte různé zdroje. Základní principy ovládání 

jsou pro každý zdroj shodné. Vyhledejte další funkce  

v překryvných nabídkách.

Slovník 

Obsluha Beo5 

Přidejte/odeberte z barevného seznamu
Pokud je položka již přítomna, tímto ji odeberete  
z barevného seznamu.

Přidejte položku do seznamu. 

Přidání do seznamu 

Vyvolejte překryvnou nabídku a změňte 
zobrazení
Pohybujte se mezi skupinami.

Procházejte skupinami/seznamy

Změňte zdroj
Vyvolejte nabídku výběru zdroje a změňte zdroj.*¹

Spusťte zdroj 
Aktivujte BeoMaster a zvolte zdroj. 

Odebrání ze seznamu
Odeberte obsah ze seznamu.*3 

Zobrazte skupiny, zvolte specifické skladby, stanice, 
fotografie nebo webové stránky.*2 

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 

Položka 
Skupina

List

Digitální hudební soubory zpřístupněné prostřednictvím systému Bang & Olufsen. 
Rozhlasové stanice dostupné z Internetu. 
Digitální fotografie a videoklipy zobrazené na televizní obrazovce.
Vybrané webové stránky zobrazené na obrazovce. 
Položka představuje skladbu, fotografii, rozhlasovou stanici, seznam nebo album. 
Skupina je tvořena minimálně jednou položkou. 
Odkazuje na seznam skladeb nebo na barevný seznam. 

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB
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Ovládání zdrojů 

Ovládání Beo4

Užitečné tipy

Stiskněte a podržteStiskněte a podržte
Všechna zobrazení, kromě zobrazení seznamu skladeb

Procházejte mezi 
skupinami a seznamy

Stiskněte a podržte

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte 

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Vyvolejte nabídku 
výběru zdroje

Stiskněte 

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte Vyvolejte 
překryvnou 
nabídku

Stiskněte

Vyberte zdroj a potvrďte

pak
Vyberte zobrazení a potvrďte

Rozbalte skupinu/
seznam

nebo 

Vstupte do 
skupiny/
seznamu

Sbalte skupinu/
seznam

pak 
Vyberte seznam a potvrďte

Postupujte podle informací na 
obrazovce

Postupujte podle 
informací na 
obrazovce

nebo

Procházejte 
mezi skupinami/
seznamy

Stiskněte  
a podržte

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Vyberte a potvrďte Vyberte zdroj a potvrďte

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Vyberte zobrazení  
a potvrďte

Vyberte zdroj a potvrďte

Rozbalte 
skupinu/
seznam

Vstupte do skupiny/
seznamu nebo je 
sbalte

Vyberte seznam  
a potvrďte

pak

POZNÁMKA! Když zapnete BeoMaster,  
čas spuštění může být až 30 sekund.

*1 Aktivace zdroje
*2 Přeskočení  

skupiny/seznamu
*3 Odebrání obsahu ze 
seznamu nebo skupiny 

K výběru zdroje můžete použít tlačítka 1-4. 
Stiskněte tlačítko vlevo/vpravo na dálkovém ovladači  
a přeskočte skupinu/seznam. 
Můžete odebrat obsah ze seznamu nebo barevného 
seznamu. Ve všech ostatních zobrazeních tato funkce 
odstraňuje obsah. Funkce také odstraňuje seznamy. 

Vyberte zdroj a potvrďte

MENU 

PC 

MENU 8 

MENU 

+ 5 

GO

+ MENU 

GO

GOPC

MENU

GO

GO

MENU GO

5

GO

GO

8

GO

5
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Užitečné tipy
Skupina 
Příručka

Úprava seznamů

Skupina je například seznam, disk CD nebo fotoalbum. 
Chcete-li se dozvědět další informace o vyhrazeném softwaru a o BeoMaster, 
informujte se v Příručce k přehrávači BeoPlayer ve svém počítači. 
Doporučujeme vytvořit a upravit seznamy v počítači. Viz také Příručka  
k přehrávači BeoPlayer.

Všechny své disky CD můžete schovat a i přesto mít přístup k hudbě 

prostřednictvím BeoMaster. Když zkopírujete svou hudbu do BeoMaster, 

můžete jí procházet podle žánru, interpreta, alba, názvu nebo složky.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 3 a aktivujte možnost 
„Random on/off“Přehrávejte skladby ve vybrané skupině  

v náhodném pořadí.

Zapnutí/vypnutí náhodného 
přehrávání 

Bring up menu 
overlay 

Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost 
„Show info/Hide info“Vyvolejte informace o skladbě.

Zobrazení/skrytí informací

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost 
„Home/Return“Přesuňte kurzor na skladbu, kterou přehráváte.

Přesunutí kurzoru na stávající 
skladbu 

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 7 a aktivujte možnost  
„Full Size cover/Track info view“Zobrazte na obrazovce obal v úplné velikosti 

nebo informace o skladbě.

Informace o obalu/skladbě

Vyberte skladbu/
album/skupinu/
seznam

Stiskněte tlačítko 8 
a aktivujte možnost 

„Delete“Vyberte obsah, který chcete odstranit.

Odstranění obsahu Postupujte podle 
pokynů na obrazovce

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 6 a aktivujte možnost 
„Play all/Play group“Nastavte hudební systém tak, aby přehrával 

celou hudební sbírku nebo skupinu/seznam.

Přehrávání všech skladeb /
přehrávání skupiny

Aktivace zobrazení
Aktivujte zobrazení dostupná pro N.MUSIC.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 5 a aktivujte možnost  
„List root“

Vyvolejte 
překryvnou 
nabídku

POZNÁMKA! Pro všechny zdroje můžete stisknout 
tlačítko MENU a poté rychle číselné tlačítko, 
vyberete tak možnost z překryvné nabídky.

N.MUSIC 8



Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 5 a aktivujte možnost  
„List root“Aktivujte zobrazení dostupná pro N.RADIO.

Aktivace zobrazení

N.RADIO 

Můžete přistupovat k internetovým rozhlasovým stanicím na celém světě. 

Stanice lze třídit podle země, jazyka, žánru a názvu a sestavovat vlastní seznamy 

s oblíbenými stanicemi.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost 
„Home/Return“Přesuňte kurzor na stanici, kterou přehráváte.

Přesunutí kurzoru na stávající stanici

Odstranění obsahu
Vyberte obsah, který chcete odstranit.

Změňte nastavení Uložte nastavení  
a opusťte nabídku

Konfigurování N.RADIO
Změňte nastavení pro N.RADIO.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 
9 a aktivujte 
možnost 

„Configuration“

Úprava seznamů

Barevné seznamy

Doporučujeme vytvářet a upravovat seznamy ve vašem počítači.  
Viz Příručka k přehrávači BeoPlayer.
Každý barevný seznam pro N.MUSIC může obsahovat až 9 položek.  
Každý barevný seznam pro N.RADIO může obsahovat až 99 stanic.  
Chcete-li změnit tato nastavení, viz také Příručka k přehrávači BeoPlayer.

Vyberte stanici/
skupinu/seznam

Stiskněte tlačítko 8 
a aktivujte možnost 

„Delete“

Postupujte podle 
pokynů na obrazovce

Vyvolejte 
překryvnou 
nabídku

EXIT 
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Užitečné tipy
Úprava seznamů Doporučujeme vytvářet a upravovat seznamy ve vašem počítači.  

Viz Příručka k přehrávači BeoPlayer.

PHOTO 

Používejte vyhrazený software ve svém počítači k organizování fotografií nebo 

videoklipů. Užívejte si digitální fotografie a videoklipy v televizi.

Odstranění obsahu
Vyberte obsah, který chcete odstranit.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 3 
a aktivujte možnost 

„Slideshow“Sledujte fotografie/klipy ve vybrané skupině 
nebo ve všech skupinách.*1 

Spuštění prezentace

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost 
„Show info/Hide info“Vyvolejte informace o fotografii/klipu.

Zobrazení/skrytí informací

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost 
„Home/Return“Přesuňte kurzor na fotografii/videoklip,  

který sledujete.

Přesunutí kurzoru na fotografii/klip

Změňte nastavení Uložte nastavení  
a opusťte nabídku

Konfigurace PHOTO
Změňte nastavení pro PHOTO.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 9 
a aktivujte možnost 

„Configuration“

Otočení/zvětšení fotografie
Otočte a zvětšete či zmenšete fotografii na 
obrazovce.

Stiskněte tlačítko 6 
a aktivujte možnost 

„Rotate right“ 
anebo 7 pro 
aktivaci možnosti 

„Zoom/Zoom off“

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte  
tlačítko GO/STOP  
a zvětšete/zmenšete 
zobrazení

Stiskněte tlačítko 
vlevo/vpravo  
a přesuňte zobrazení

Vyberte fotografii/
klip/skupinu/seznam

Stiskněte tlačítko 8 
a aktivujte možnost 

„Delete“

Postupujte podle 
pokynů na obrazovce

Vyvolejte 
překryvnou 
nabídku

Skryjte překryvnou 
nabídkuPři sledování videoklipu a pokud na obrazovce 

není zobrazen žádný seznam.

Sledování videoklipu
Přeskakujte snímky Pozastavte přehráváníPosuňte se dozadu 

nebo dopředu

Stiskněte tlačítko STOP a přehrávání 
pozastavte

*1 Podle vašich nastavení v nabídce 
„Configuration“.

EXIT 

STOP 
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WEB 

Navštěvujte své oblíbené webové stránky na obrazovce televizoru. Přepínejte 

mezi webovými stránkami a pohybujte se na televizní obrazovce pomocí 

dálkového ovladače.

Zobrazení následující/předchozí
Procházejte mezi webovými stránkami.*2 

Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost 
„Previous“, nebo tlačítko 6 pro aktivaci 
možnosti „Next“

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost 
„Home/Return“Přesuňte kurzor na zobrazenou webovou 

stránku.

Přesunutí kurzoru na webovou 
stránku

Procházejte webovou stránkou, když není 
zobrazen žádný seznam.

Procházení/posouvání
Procházejte webovou stránkou

Změňte nastavení Uložte nastavení  
a opusťte nabídku

Konfigurace WEB
Změňte nastavení pro WEB.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 9 
a aktivujte možnost 

„Configuration“

Vyberte záložku
Přidejte vybranou záložku do skupiny.

Přidání záložky
Stiskněte a podržte

Skryjte seznam
Přesuňte se k odkazu a vyvolejte novou 
webovou stránku.

Navigace 
Přesuňte kurzor na 
odkaz

Přepněte na kurzor Vyvolejte 
novou 
stránku

Přepněte 
na režim 
posouvání

Vyberte skupinu Potvrďte

Zobrazení místních nabídek
Zobrazte seznam místních nabídek  
z překryvné nabídky.

Vyvolejte překryvnou 
nabídku

Stiskněte tlačítko 3 a aktivujte možnost 
„Popup list“

Organizování  
záložek a složek 

Odstranění záložek

*2 Místní nabídky

Přidejte webové stránky, které chcete zobrazovat na obrazovce televizoru  
v aplikaci Internet Explorer na svém počítači. Viz také Příručka k přehrávači 
BeoPlayer.
Vyvolejte překryvnou nabídku, pak stiskněte tlačítko 8 a postupujte podle 
pokynů na obrazovce. 
Pomocí tlačítek 4 a 6 zobrazte místní nabídky zobrazené na televizní obrazovce. 

EXIT 

EXIT 
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Použití z propojené místnosti

Pokud máte v domácnosti nainstalovaný systém BeoLink, můžete používat  

z propojené místnosti následující funkce.

Zapněte N.MUSIC z propojené místnosti.

Zapnutí N.MUSIC

Zapněte N.RADIO z propojené místnosti.

Zapnutí N.RADIO
Stiskněte

Do dvou sekund stiskněte číselné tlačítko.

Přehrávejte barevné seznamy z propojené 
místnosti.

Přehrávání barevných seznamů
Stisknutím přehrajete 
barevný seznam

Přehrávání specifické skladby/
stanice

Stisknutím přehrajete specifickou skladbu nebo 
stanici

Přidání do barevného seznamu
Rychle přidáte skladbu nebo stanici do 
barevného seznamu. Pokud skladba nebo 
stanice na seznamu již jsou, nelze je přidat.

Stiskněte a podržte

Aktivujte barevný 
seznam

Stiskněte

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+
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Nastavení systému 

Informace 

BeoMaster lze nastavit různými způsoby - v závislosti na ostatních přístrojích 

Bang & Olufsen. Pokud potřebujete změnit nastavení, kontaktujte svého dodavatele.

Nastavení BeoSound 5

Nastavení audio/video systému

Když je nastaven systém BeoMaster společně  
s BeoSound 5, probíhá ovládání funkcí Music  
a Radio prostřednictvím BeoSound 5.

BeoMaster se nastavuje audio/video systémem  
v domácnosti.

Důležité upozornění 
Pro zajištění správného větrání ponechte alespoň 
5 cm volného prostoru na stranách přístroje  
a 10 cm nad ním.
Z bezpečnostních důvodů musí být napájecí kabel 
od síťové zásuvky zajištěn k přístroji. Použijte k tomu 
přiloženou kabelovou svorku a šroub.

Informace o funkci BeoSound 5 naleznete  
v Příručce pro BeoSound 5.

Informace o nastavení připojených přístrojů 
naleznete v příručkách k nim dodaných.

BeoMaster lze zcela vypnout pouze odpojením od 
síťové zásuvky.

Čištění Prach z povrchů otírejte jemnou suchou látkou. Chcete-li otřít skvrny nebo 
nečistoty, použijte měkký navlhčený hadřík a roztok vody a slabého saponátu, 
například mycího prostředku.

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Nastavení systému 

Reproduktory Připojení Power Link se používají pouze pro nastavení v BeoSound 5.  
V nastavení audio/video systému jsou reproduktory připojeny přímo  
k audio nebo video systému. 

Nepřipojujte žádné přístroje v systému k síťovému napájení, dokud všechny 

přístroje nepropojíte navzájem. 

*1 POZNÁMKA! Připojení provádějte pouze k lokální 
síti (LAN), která nepřesahuje hranice bytu, domu 
nebo budovy. 

MASTER UNIT IR

Y Pb Pr

VIDEO

S-VIDEODVI-I

R5 V DC
0.5 A

12 V DC 1.2 A
5 V DC 0.35 A

5 V DC
0.15 A

L

SPDIF MASTER LINK LINE
OUT

POWER LINK
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Připojení televizoru

Síťové napájení

Spínač 
pohotovostního 

režimu

Připojení USB  
– pouze pro  

servisní použití!

Připojení 
počítačové sítě 

Ethernet*1 

Alternativní připojení k televizoru

Připojení ke kompatibilnímu audio a video systému 
– také pro rozvod propojení BeoLink v domácnosti 

Externí infračervený přijímač  
(pro budoucí použití)

Pro reproduktory s digitálním vstupem

Připojení BeoSound 5  
(POWER, USB a VIDEO) 

Levý a pravý výstup 
zvukového kanálu do 
televizoru



Smlouva s koncovým uživatelem - EULA 

V BeoMaster je integrovaná omezená verze systému Windows XP®. Chcete-li tuto 

verzi systému použít, musíte si přečíst podmínky licenční smlouvy EULA uvedené níže.

Povšimněte si, že podmínky smlouvy EULA jsou 
pouze v angličtině. V současné době neexistuje 
žádná právně závazná přeložená verze. 

EULA Terms 
You have acquired a device, BeoMaster 5, that 
includes software licensed by AmiTech from 
Micro soft Licensing, GP or its affiliates. Those 
installed software products of MS origin, as well 
as associated media, printed materials, and online 
or electronic documentation, are protected by 
inter national intellectual property laws and treaties. 
The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights 
reserved. 

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE 
AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR 
COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY 
CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON 
RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. 
ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL 
CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA 
(OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). 

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants 
you the following license: You may use the SOFT-
WARE only on the DEVICE. 

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT 
FAULT TOLERANT. AMITECH HAS 
INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE 
SOFT WARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED 
UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT 
TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS 
SUITABLE FOR SUCH USE. 

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFT -
WARE is provided AS IS and with all faults. THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER-
FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT 
(INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. 
ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTER-
FERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFT-
WARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE 
RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE 
DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES 
DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT 
BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. 
EXCEPT AS PRO HIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE 
NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES 
ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS 
LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY 
FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT 
SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN 
EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS 
(U.S. $250.00) 

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, 
and Disassembly. You may not reverse engineer, 
decompile, or disassemble the SOFT WARE, except 
and only to the extent that such activity is expressly 
permitted by applicable law notwithstanding this 
limitation. 

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH 
RESTRICTIONS. You may permanently transfer 
rights under this EULA only as part of a perma-
nent sale or transfer of the Device, and only if the 
reci pient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is 
an upgrade, any transfer must also include all prior 
versions of the SOFTWARE. 

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that 
SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. 
You agree to comply with all applicable interna tio-
nal and national laws that apply to the SOFT WARE, 
including the U.S. Export Administration 
Regulations, as well as end-user, end-use and 
destination restrictions issued by U.S. and other 
governments. For additional information see 
http://www.microsoft.com/exporting/ 
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Bezpečnostní kopie a antivirový program 

Bezpečnostní kopie
Odpovědností uživatele je pravidelně vytvářet 
bezpečnostní kopie dat, kromě jiného souborů, 
fotografií, hudby atd. V odpovědnosti uživatele je 
zajistit, aby tato data byla k dispozici na médiu, ze 
kterého je lze ihned přenést zpět do BeoMaster, 
nebo v případě, že zařízení BeoMaster bude 
vyměněno, do nového zařízení BeoMaster,  
a v odpovědnosti uživatele je také přeinstalování 
těchto bezpečnostních kopií v případě potřeby.

Bezpečnostní kopie mohou být umístěny  
v kancelářském počítači na libovolném externím 
zařízení, například na přenosném pevném disku, 
nebo na discích CD nebo DVD.

Bezpečnostní kopii dat si také musíte zhotovit  
v případě, že zařízení BeoMaster předáváte do 
servisu. Často je nutné datová média naformátovat 
jako součást opravy, přičemž toto naformátování  
s následující ztrátou všech dat je prováděno bez 
předchozího upozornění. Společnost Bang & Olufsen 
nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu dat.

Přeinstalování dat 
V případě potřeby přeinstalování své multimediální 
sbírky do BeoMaster musíte k tomuto přenosu 
použít software BeoPlayer, BeoPort nebo 
BeoConnect (pouze pro uživatele počítačů MAC). 
Tím zajistíte, že nedojde ke ztrátě souvisejících 
informací ve vložených datových značkách.

Antivirový program 
Útok virů může způsobit poruchu systému a ztrátu 
důležitých dat. Ve vážných případech může být 
nutné předat BeoMaster k provedení údržby. 
Oprava prováděná v důsledku útoku viru není 
kryta zárukou. Zařízení BeoMaster je vybaveno 
antivirovým programem. Program chrání před 
nejčastěji používanými programy hackerů. 
Program se automaticky aktualizuje po dobu 
alespoň pěti let prostřednictvím Internetu za 
předpokladu, že zařízení BeoMaster je trvale 
připojeno k Internetu. Program je nainstalován tak, 
aby trvale a bez dalšího upozornění odstraňoval 
všechny soubory obsahující viry. V důsledku toho 
mohou být soubory přenášené do zařízení 
BeoMaster odstraněny.

Společnost Bang & Olufsen nebude odpovědná  
za jakoukoliv ztrátu v důsledku virového útoku.

Vždy si uchovávejte kopie svých dat. Jedině tak zajistíte, aby vaše fotografie, 

hudební soubory atd. nebyly ztraceny v případě poruchy systému nebo programu. 

Systém BeoMaster 5 je vybaven antivirovým programem, který blokuje většinu 

počítačových virů.
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Nabídky a symboly 

N.MUSIC a zobrazení

N.RADIO a zobrazení

PHOTO a zobrazení

WEB a zobrazení

20

Playlists 

Genre 

Artists 

Albums 

Titles 

Folders 

Playlists 

Genre 

Language 

Country 

Titles 

Playlists 

Dates 

Folders 

Bookmarks 

History 

Popups 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Random on/off 
Show info/Hide info 
List root 
Play all/Play group
Full Size cover/Track info view 
Delete 

Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
. 
. 
List root 
. 
. 
Delete 
Configuration 
Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Slideshow 
Show info/Hide info
List root 
Rotate right 
Zoom/Zoom off
Delete 
Configuration 
Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to bookmark 
Home/Return 
. 
Popup list 
Previous 
List root 
Next 
.
Delete 
Configuration 
Rename 



Názvy produktů zmíněné v této příručce mohou 
být obchodní známky nebo registrované obchodní 
známky jiných společností.
Části používají Microsoft Windows Media 
Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft 
Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, 
Windows Media a logo Windows jsou registrovanými 
obchodními známkami společnosti Microsoft 
Corporation ve Spojených státech amerických  
a/nebo jiných zemích. 

Povšimněte si, že společnost Bang & Olufsen 
nebude v žádném případě odpovědná za žádné 
následné, náhodné nebo nepřímé škody, které by 
vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti 
používat software.

Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 
1999/5/EC a 2006/95/EC. 

Evropský parlament a Rada Evropské unie vydaly 
Směrnici pro odpadní elektrické a elektronické 
zařízení. Smyslem této směrnice je zabránění 
nesprávnému nakládání s odpadním elektrickým  
a elektronickým zařízením a podpora opakovaného 
použití a recyklace a dalších forem obnovy 
takového odpadu. Tato směrnice se týká výrobců, 
distributorů a spotřebitelů. Směrnice WEEE vyžaduje, 
aby výrobce i konečný spotřebitel likvidoval 
elektrické a elektronické zařízením a jeho součásti 
ekologickým způsobem a aby zařízení a odpad 
samotný byly opakovaně používány nebo 
regenerovány a byl získáván jejich materiál  
nebo energie.
Elektrické a elektronické zařízení a jeho součásti 
nesmí být likvidovány společně s obyčejným 
domácím odpadem; všechna elektrická  
a elektronická zařízení a jeho součásti musí být 
shromážděny a zlikvidovány samostatně.
Výrobky a zařízení, které musí být shromážděny 
pro recyklaci, regeneraci a další formy obnovy, 
jsou označeny níže uvedeným piktogramem.

Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení 
pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou 
ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, 
zdraví osob a přispíváte ke správnému a racionálnímu 
použití přírodních zdrojů. Shromažďování elektrického 
a elektronického zařízení a odpadu zabraňuje 
potenciálnímu znečištění přírody nebezpečnými 
látkami, které v elektrickém a elektronickém 
zařízení a výrobcích mohou být přítomny. 
Prodejce Bang & Olufsen vám pomůže a poradí 
vám správný způsob likvidace takového odpadu  
ve vaší zemi.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení 
(WEEE) – Ochrana životního prostředí 

Potvrzení odpovědnosti 
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