
BeoMaster 5 





Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä 

käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää 

tuotteen.

BeoMaster 5:tä voi käyttää yhdessä BeoSound 5:n kanssa tai kytkettynä 

televisioon. Tässä oppaassa kuvataan BeoMaster 5:n käyttö televisioon 

kytkettynä. Jos käytät laitetta vain BeoSound 5:een kytkettynä, tutustu 

BeoSound 5:n mukana toimitettuihin opaskirjoihin. 

BeoMaster 5:n toimintojen käyttäminen edellyttää, että se on yhteydessä 

Internetiin ja siihen on siirretty musiikkia. Tätä varten on saatavana 

erityiset BeoConnect- ja BeoPlayer-ohjelmat. Ohjelmien käytöstä 

kerrotaan niiden mukana toimitetuissa oppaissa. 

Oppaat ovat saatavilla osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides 

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa www.bang-olufsen.com on 

lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina lisätietoja. 

Lähimmän jälleenmyyjän voit selvittää verkkosivuiltamme…  
 www.bang-olufsen.com 

Arvoisa asiakas 

3510641 Versio 1.0 1104 

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien  
ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta pidätetään. 



Varoituksia
– Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle  

tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten 
kohdevalolle. 

– Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja 
kytketty ohjeiden mukaisesti. 

– Aseta tuote pysyvälle sijoituspaikalleen tukevalle 
alustalle tai telineeseen. Käytä turvallisuussyistä 
vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja 
seinätelineitä. 

– Älä aseta esineitä tuotteen päälle. 
– Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle 

tai lämmönlähteille. 
– Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain 

sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä 
10–40 °C:n lämpötilassa. 

– Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa 
riittävää ilmanvaihtoa varten. 

– Kytke järjestelmä verkkovirtalähteeseen vasta, 
kun kaikki johdot on kytketty. 

– Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain 
pätevä asentaja. 

– Tuotteen virta voidaan katkaista kokonaan vain 
irrottamalla se seinäpistorasiasta. 

– Asenna ja yhdistä multimediajärjestelmien 
laitteet oikein ja turvallisesti noudattamalla 
ohjeita.

– Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke 
on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä 
vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, 
hanki uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.  

VAROITUS: Kastuminen voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite 
sateelta ja kosteudelta. Suojaa laite 
pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen 
päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakkoja. 

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti 
sähköverkosta irrottamalla pistoke 
pistorasiasta. Pistokkeen on oltava 
helposti käytettävissä. 

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
salamatunnus on varoitus siitä, että 
tuotteen sisällä on eristämätön, 
vaarallisen korkea jännite, joka voi 
aiheuttaa sähköiskuja. 

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
huutomerkki viittaa käyttäjälle 
tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, 
jotka toimitetaan tuotteen mukana. 
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Valikot ja symbolit 

N.MUSIC ja näkymät

N.RADIO ja näkymät

PHOTO ja näkymät

Tämä valikko on saatavilla vain, kun BeoMaster 5 
on itsenäisessä tilassa (ilman BeoSound 5:tä).

WEB ja näkymät

Tämä valikko on saatavilla vain, kun BeoMaster 5 
on itsenäisessä tilassa (ilman BeoSound 5:tä).
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Soittolistat 

Lajityyppi 

Artistit 

Albumit 

Nimikkeet 

Kansiot 

Soittolistat 

Lajityyppi 

Kieli 

Maa 

Nimikkeet 

Soittolistat 

Päivämäärät 

Kansiot 

Kirjanmerkit 

Historia 

Ponnahdusikkunat 

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

Lähteen valinta 
Poistu tilasta 
Lisää soittolistaan 
Koti/paluu 
. 
Satunnaistoisto käytössä / pois käytöstä 
Näytä/piilota tiedot 
Juurilista 
Kaiken/ryhmän toisto
Täysikokoinen kansi / kappaletietonäkymä 
Poista 

Nimeä uudelleen 

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

Lähteen valinta 
Poistu tilasta 
Lisää soittolistaan 
Koti/paluu 
. 
. 
. 
Juuriluettelo 
. 
. 
Poista 
Asetukset 
Nimeä uudelleen 

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

Lähteen valinta 
Poistu tilasta 
Lisää soittolistaan 
Koti/paluu 
. 
Diaesitys 
Näytä/piilota tiedot
Juuriluettelo 
Kierrä oikealle 
Zoom käytössä / pois käytöstä
Poista 
Asetukset 
Nimeä uudelleen 

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

Lähteen valinta 
Poistu tilasta 
Lisää kirjanmerkkeihin 
Koti/paluu 
. 
Ponnahdusluettelo 
Edellinen 
Juuriluettelo 
Seuraava 
.
Poista 
Asetukset 
Nimeä uudelleen 



Tärkeää 

Kuuntele musiikkia 

BeoMaster 5:n avulla voit nauttia äänilähteistä kotisi Bang & Olufsen -tuotteiden 

kautta. Kuuntele digitaalista musiikkia ja Internet-radiota, katsele digitaalisia 

valokuvia ja videoleikkeitä ja vieraile Internet-sivuilla. 

Katso lisätietoja tietokoneellesi 
BeoConnectin mukana 
asennetusta oppaasta.*

1
 

Ennen kuin aloitat Siirrä digitaalinen sisältö 
tietokoneeltasi BeoMaster 5:een 

Kun BeoMaster 5 käynnistyy,  
voit käynnistää lähteet lähteen 
valintavalikosta. 

BeoMaster 5 -lähteet 
Paina*

2
Valitse 
lähde

Käynnistä lähde.

tai 

Valitse ja aktivoi lähde

BeoPlayer/BeoPort
1
*BeoConnect

2
*PC Beo4:ssä

Jos tietokoneessasi on BeoPlayer- tai BeoPort-ohjelmisto, voit siirtää musiikkia myös niitä käyttämällä. 
BeoConnect toimii linkkinä mediasoittimen, kuten iTunesin, ja BeoMaster 5:n välillä. Yhdistetyn PC- tai 
Mac-tietokoneen BeoConnect-ohjelmistoa käytetään muusikin siirtämiseksi BeoMaster 5:een.
Jotta PC näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja 
Beo4:n mukana toimitetusta opaskirjasta.

Voit ladata BeoConnectin Windowsille tai Macille 
osoitteesta www.bang-olufsen.com/software-
downloads.

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

PC 1–4PLAY
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ST
OP PLAY

BACK

 Living Room

TV V.MEM RADIO

DTV N.MUSIC N.RADIO

PC DVD CD

Aloita toisto 

Selaa kappaleita tai asemia 
Pidä painettuna käyttääksesi jatkuvaa selausta 

Ohjainnäppäimet vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
Liiku valikoissa haluttuun suuntaan painamalla sitä vastaavaa näppäintä 

Selaa ryhmiä ja albumeita

Keskeytä ja lopeta toisto 

Ota BeoMaster 5 käyttöön 

Toista korostettu raita, asema jne. 
Keskinäppäintä käytetään valitsemiseen ja hyväksymiseen 

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä 
Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään 

Tuo Scene-näppäimet, kuten Zones tai Speaker, näkyviin 
Palaa takaisin painamalla uudelleen 

Valitse värikohtaiset toiminnot 
Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää 

Näytä kappaleiden ja asemien valintanumerot 
Palaa takaisin painamalla uudelleen 

Palaa Beo6-valikoissa taaksepäin 

Poista valikon päällekkäiskuva 
Vaihda takaisin painamalla uudelleen 

Käyttö Beo6:lla 
BeoMaster 5:tä voi käyttää Beo6-kaukosäätimellä, mutta 

BeoMaster 5:tä voi käyttää myös Beo5:llä, jota käytetään samalla 

tavalla kuin Beo6:ta. 

Kaukosäätimen käyttö 

Kaukosäädin 
Beo6:n kosketusnäppäimet  

Kaukosäätimen mukana tulleessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä. 
Kuvaruudussa näkyy eri kosketusnäppäimiä aktivoidun lähteen mukaan. Voit aktivoida toiminnon 
koskettamalla näyttöä. 

Tärkeää – lisätietoja on osoitteessa www.bang-olufsen.com 

Valmiustila

PLAY

STOP

PC

BACK

+
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Toista värilistan sisältö 
Pitämällä näppäintä painettuna voit lisätä sisältöä värilistaan tai poistaa sitä

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 
Mykistä painamalla näppäimen keskiosaa 

Näytä PC painamalla LIST 
Aktivoi lähde painamalla keskinäppäintä

Navigointi ja keskinäppäin; liiku , ,  ja  
Liiku valikoissa haluttuun suuntaan painamalla sitä vastaavaa näppäintä 

Keskinäppäin – valitse ja hyväksy asetuksia painamalla keskeltä 

Selaa ryhmiä ja albumeita

Aloita toisto

Valmiustila 

Avaa valikon päällekkäiskuva tällä näppäimellä

Pysäytä toisto 

Valitse numeroitu kappale, asema tai vaihtoehto

Selaa kappaleita tai asemia
Pidä painettuna käyttääksesi jatkuvaa selausta 

Poista valikon päällekkäiskuva

Käyttö Beo4:llä 
BeoMaster 5:tä voi käyttää myös Beo4-kaukosäätimellä tässä opaskirjassa 

kuvatulla tavalla.

Tuo Beo4:n näyttöön ”lisänäppäimiä” toimintoja ja lähteitä varten
Liiku luettelossa askel ylös tai alas painamalla  tai  

PC 

PLAY

0–9

STOP

MENU

BACK

LIST

9

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK



Lähteiden käyttö 

Ota lähteet esiin käyttöä varten. Kaikkia lähteitä käytetään samalla 

periaatteella. Löydät lisätoiminnot valikoiden päällekkäiskuvista.

N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteitä käytetään tässä opaskirjassa 

kuvatulla tavalla vain silloin, kun BeoMaster 5:tä ei ole yhdistetty 

BeoSound 5:een. PHOTO- ja WEB-lähteitä käytetään kuvatulla 

tavalla vain, kun BeoMaster 5 on yhdistetty televisioon. 

Käyttö Beo6:lla 

Lisäys värilistaan / poisto värilistasta 
Jos kohde on jo olemassa, toiminto poistaa 
kohteen värilistasta. Toimii kaikissa näkymissä 
lukuun ottamatta soittolistanäkymää. 

Lisäys listaan 

Valikon päällekkäiskuvan avaus ja 
näkymän muutos 
Selaa ryhmiä. 

Selaa ryhmiä/listoja. 

Lähteen vaihto 
Avaa lähteen valintavalikko ja vaihda lähdettä.*1

Lähteen valitseminen 
Aktivoi BeoMaster 5 ja valitse lähde. 

Poista listasta*
3 

Tarkastele ryhmiä ja valitse tietty kappale, asema, 
valokuva tai Internet-sivu.*

2
 

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 

Kohde 
Ryhmä

Lista

Digitaaliset musiikkitiedostot. 
Radioasemat, jotka ovat käytettävissä Internetistä. 
Digitaaliset valokuvat ja videoleikkeet, jotka näkyvät televisioruudussa. 
Tietyt Internet-sivut, jotka näkyvät televisiossa. 
Kohde on kappale, valokuva, asema, lista tai albumi. 
Ryhmä koostuu vähintään yhdestä kohteesta. 
Tarkoittaa soittolistaa tai värilistaa. 

Tietoa 

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB
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Lähteen valinta 



Lisäys värilistaan / poisto värilistasta 

Lisäys listaan 

Selaa ryhmiä/listoja. 

Avaa lähteen valintavalikko ja vaihda lähdettä.*1

Lähteen valitseminen 
Aktivoi BeoMaster 5 ja valitse lähde. 

Käyttö Beo4:llä 

Pidä painettuna Pidä painettuna 

Selaa ryhmiä/listoja

Pidä painettuna 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Paina 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Paina 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Paina Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Paina 

Valitse lähde ja vahvista

Valitse näkymä ja vahvista

Laajenna ryhmää/
listaa

tai 
Siirry 
ryhmään/
listaan

Sulje ryhmä/lista

Valitse lista ja vahvista

Noudata näytössä näkyviä ohjeita Noudata näytössä näkyviä 
ohjeita

tai
Selaa ryhmiä/
listoja

Pidä painettuna 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse PC ja 
vahvista

Valitse lähde ja vahvista

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse näkymä ja vahvista

Valitse lähde ja vahvista

Laajenna 
ryhmää/
listaa

Siirry ryhmään/listaan tai sulje 
se

Valitse lista ja vahvista

Valitse lähde ja vahvistaAvaa lähteen 
valintavalikko

HUOMAA! BeoMaster 5:n käynnistymiseen 
saattaa kulua hetki. 

1
*Valitse lähde

2
*Ohita ryhmiä/listoja

3
*Poista sisältöä listasta tai 

ryhmästä 

Valitse lähde numeronäppäimillä 1–4. 
Ohita ryhmiä/listoja painamalla kaukosäätimen vasenta/oikeaa puolta. 
Voit poistaa sisällön listoista ja värilistoista. Kaikissa muissa 
näkymissä toiminto poistaa sisällön. 

MENU 

PC 

MENU 8 

MENU 

5 

MENU 

LIST

MENU

MENU

5

8

+

+

11



Voit piilottaa kaikki CD-levysi ja kuunnella silti musiikkia BeoMaster 5:n kautta. Kun 

olet kopioinut kaiken musiikkisi BeoMaster 5:een, voit selata musiikkia lajin, artistin, 

albumin, nimen tai kansion mukaan. BeoMaster 5:tä käytetään tässä kuvatulla 

tavalla vain silloin, kun se on yhdistetty televisioon BeoSound 5:n sijasta.

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Random on/off painamalla 3 

Toistaa valitun ryhmän kappaleet 
satunnaisessa järjestyksessä. 

Ota satunnaistoisto käyttöön / 
pois käytöstä 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Show info/Hide info painamalla 4 

Avaa kappaleen tiedot. 

Tietojen näyttö/piilotus 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Home/Return painamalla 1 

Siirrä kohdistin toistettavan kappaleen 
kohdalle. 

Kohdistimen siirto nykyisen 
kappaleen kohdalle 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse Full Size cover / Track info view 
painamalla 7Näytä täysikokoisen kannen tai 

kappaleen tiedot näytössä. 

Kannen/kappaleen tiedot 

Valitse kappale, 
albumi, ryhmä tai lista. 

Valitse Delete 
painamalla 8Valitse sisältö, jonka haluat poistaa. 

Sisällön poisto Noudata näytöllä näkyviä 
ohjeita 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Play all / Play group painamalla 6

Aseta musiikkijärjestelmä toistamaan 
koko musiikkivalikoima tai ryhmä/lista. 

Kaiken/ryhmän toisto 

Näkymän näyttö 
Näytä N.MUSICilta käytettävissä olevat 
näkymät. 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse List root painamalla 5

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

N.MUSIC 

Tietoa
Ryhmä 

Opas

Listojen muokkaus
Varmuuskopiointi

Ryhmä on esimerkiksi lista, CD-levy tai valokuva-albumi. 
Jos haluat lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta ohjelmistosta ja 
BeoMaster 5:stä, tutustu BeoConnectin oppaaseen tietokoneessasi. 
Suosittelemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi. 
Muista varmuuskopioida  BeoMaster 5:n tallennetut musiikki- ja kuvatiedostosi. 
Kopioi sisältö tietokoneen BeoMaster 5 -verkkoasemasta kannettavalle 
kiintolevylle tai CD-levylle.

HUOMAA! Jos BeoSound 5 on yhdistetty,  
N.MUSICin ja N.RADIOn käyttö tapahtuu 
BeoSound 5:ssä. Myös albumikansi näkyy 
televisiossa.
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Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse List root painamalla 5 

Näytä N.RADIOn käytettävissä olevat näkymät.

Näkymän näyttö

N.RADIO 

Voit käyttää Internet-radioasemia maailmanlaajuisesti. Lajittele radioasemat maan, 

kielen, lajin ja nimen mukaan ja tee omia listoja suosikkiasemistasi. BeoMaster 5:tä 

käytetään tässä kuvatulla tavalla vain silloin, kun se on yhdistetty televisioon 

BeoSound 5:n sijasta.

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Home/Return painamalla 1 

Siirrä kohdistin toistettavan aseman kohdalle. 

Kohdistimen siirto nykyisen aseman 
kohdalle 

Sisällön poisto
Valitse poistettava sisältö suosikkivärilistoissa.

Muuta asetus Tallenna asetus ja poistu 
valikosta 

N.RADIO-asetusten määritys 
Muuta N.RADIO-asetukset. 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse 
Configuration 
painamalla 9 

Valitse asema, ryhmä 
tai lista

Valitse Delete 
painamalla 8

Noudata näytöllä näkyviä 
ohjeita 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva

Listojen muokkaus
Värilistat 

Suosittelemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi. 
Jokaisessa N.MUSICin värilistassa voi olla enintään 9 kohdetta. Jokaisessa 
N.RADIOn värilistassa voi olla enintään 99 asemaa. Lisätietoja on 
BeoConnectin opaskirjassa. 

HUOMAA! Lähteestä riippumatta voit valita 
valikon päällekkäiskuvasta asetuksen painamalla 
MENU ja sen jälkeen painamalla nopeasti 
numeronäppäintä. 

BACK 
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PHOTO 

Käytä tietokoneen erityistä ohjelmistoa valokuvien ja videoleikkeiden järjestelyyn 

sekä digitaalisten valokuvien ja videoleikkeiden katseluun televisiossa. Tässä 

kuvataan BeoMaster 5:n käyttö televisioon kytkettynä. 

Sisällön poisto
Valitse sisältö, jonka haluat poistaa.

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse Slideshow 
painamalla 3 Katsele valitun ryhmän tai kaikkien 

ryhmien valokuvia/leikkeitä.*
1
 

Diaesityksen käynnistys 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Show info / Hide info painamalla 4 

Avaa valokuvan/leikkeen tiedot. 

Tietojen näyttö/piilotus 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Home/Return painamalla 1 

Siirrä kohdistin katseltavan valokuvan/
videoleikkeen kohdalle. 

Kohdistimen siirto valokuvan/
leikkeen kohdalle 

Muuta asetuksia Tallenna asetus ja poistu 
valikosta 

PHOTO-asetusten määritys
Muuta PHOTO-asetuksia. 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse 
Configuration 
painamalla 9 

Valokuvan kierto/zoomaus 
Kierrä ja zoomaa näytössä olevaa 
valokuvaa.  

Valitse Rotate right 
painamalla 6 ja 
Zoom/Zoom off 
painamalla 7

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Suurenna/pienennä 
painamalla 
keskinäppäintä/
STOP-näppäintä

Panoroi painamalla vasen/
oikea

Valitse valokuva, leike, 
ryhmä tai lista

Valitse Delete 
painamalla 8

Noudata näytöllä näkyviä 
ohjeita

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Piilota valikon 
päällekkäiskuvaKun katselet videoleikettä eikä näkyvillä 

ole listaa. 

Videoleikkeen katselu 
Ohita kuvia Pysäytä toisto Pikakatsele taakse- 

tai eteenpäin

Pysäytä painamalla STOP

Tietoa
Listojen muokkaus

1
*Diaesitys 

Suosittelemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi. 
Valokuvat ja videoleikkeet näytetään Configuration-valikon asetusten mukaisesti. Voit kuunnella  
N.RADIO- ja N.MUSIC-lähteitä diaesitystä katsoessasi. Valitse N.RADIO tai N.MUSIC valikon 
päällekkäiskuvaa käyttämällä.

STOP 

BACK
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WEB 

Voit vierailla suosikki-Internet-sivuillasi televisiosi avulla. Selaa Internet-sivuja ja 

liiku televisioruudussa kaukosäätimen avulla. Tässä kuvataan BeoMaster 5:n 

käyttö televisioon kytkettynä. 

Näytä seuraava/edellinen 
Vaihda Internet-sivujen välillä. 

Valitse Previous painamalla 4 ja Next 
painamalla 6

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Home/Return painamalla 1 

Siirrä kohdistin katseltavan Internet-sivun 
kohdalle. 

Kohdistimen siirto Internet-sivun 
kohdalle 

Vieritä Internet-sivua, kun listaa ei ole näkyvissä. 

Vieritys
Vieritä Internet-sivua

Muuta 
asetuksia

Tallenna asetus ja 
poistu valikosta 

WEB-asetusten määritys 
Muuta WEB-asetuksia. 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva 

Valitse 
Configuration 
painamalla 9 

Valitse 
kirjanmerkkiSiirrä korostettu kirjanmerkki ryhmään. 

Siirrä kirjanmerkkiä 
Pidä painettuna 

Siirry linkkiin ja avaa uusi Internet-sivu. 

Navigointi 
Siirrä kohdistin 
linkkiin

Siirry kohdistimeen Avaa uusi sivu Vaihda 
vieritystilaan

Valitse ryhmä
 

Vahvista

Ponnahdusikkunoiden katselu 
Näytä ponnahdusikkunoiden lista valikon 
päällekkäiskuvasta.*

2
 

Avaa valikon 
päällekkäiskuva Valitse Popup list painamalla 3 

Piilota lista

Kirjanmerkkien ja kansioiden järjestely 

Kirjanmerkkien poisto
2
*Ponnahdusikkunat

Lisää Internet-sivut, joita haluat katsella televisiostasi, tietokoneesi Internet Exploreriin.  
Lisätietoja on BeoConnectin opaskirjassa. 
Avaa valikon päällekkäiskuva, paina 8 ja noudata näytössä annettuja ohjeita. 
Voit katsella televisioruudussa näkyviä ponnahdusikkunoita valitsemalla 4 ja 6. 

Vapauta 
näppäin, kun 
valikko tulee 
näkyviin

BACK 

BACK

BACK 
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Käyttö linkkihuoneesta 

Jos kotiisi on asennettu BeoLink, voit käyttää seuraavia toimintoja linkkihuoneesta. 

Äänilinkkihuoneessa voit luonnollisesti kuulla äänen vain kaiuttimista. PHOTO- ja 

WEB-lähteet eivät ole käytettävissä. 

Katso ja selaa sisältöä linkkihuoneen 
televisiossa.

Käyttö Beo4:llä

Kytke N.RADIO käyttöön linkkihuoneesta. Ääni 
tulee television kaiuttimista ja ruutu kytketään 
pois käytöstä. 

N.RADIOn kytkentä käyttöön
Paina*

2

Paina yksi tai useampi numero kahden sekunnin 
kuluessa. 

Toista värilistoja linkkihuoneesta. 

Värilistojen toisto
Toista värilista 
painamalla

Tietyn kappaleen/aseman toisto 
Toista tietty kappale tai asema painamalla

Lisäys värilistaan 
Lisää kappale tai asema nopeasti värilistaan. Jos 
kappale tai asema on jo listassa, sitä ei voi 
lisätä. 

Pidä painettuna 

Siirry värilistaan

Paina*
2

1
*Beo4 Mode 1 -tilassa

Valikon päällekkäiskuva linkkihuoneessa
2
*N.MUSIC/N.RADIO

Play Timer -ajastus

Jos Beo4 on Mode 1 -tilassa, paina PLAY-näppäintä keskinäppäimen sijaan ja paina BACK-näppäintä 
pitkään. 
Tietyissä linkkihuoneen televisioissa on ehkä painettava 0-näppäintä valikon päällekkäiskuvan näyttämiseksi. 
Jos BeoSound 5 on yhdistetty, sen asetuksista riippuu, mitkä näppäimet aktivoivat N.MUSICin ja N.RADIOn.
Jos linkkijärjestelmän päävideo- tai audiolähteessä on Play Timer -toiminto, BeoMaster 5 voidaan valita 
Play Timer -toiminnon lähteeksi. Kun Play Timer -toiminto käynnistyy, punaiset kohteet toistetaan. Se 
tarkoittaa toisin sanoen sitä, että Play Timer -toiminnon kautta toistettava sisältö on sijoitettava 
punaiseen listaan. 

Tietoa 

N.MUSICin kytkentä käyttöön 
Kytke N.MUSIC käyttöön linkkihuoneesta. Ääni 
tulee television kaiuttimista ja ruutu kytketään 
pois käytöstä. 

Valitse PC Valitse lähde ja 
vahvista*

1
Avaa valikon 
päällekkäiskuva

Poista valikon 
päällekkäiskuva*

1

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+

LINK MENU BACK
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Toimintojen käyttö linkkihuoneessa

CVBS-signaali

Voit nähdä linkkihuoneen televisiossa saman BeoMaster 5 -sisällön kuin päähuoneen televisiossa.  
Sen aikana molempien televisioiden sisältö näytetään SD-tarkkuudessa (Standard Definition). 
Jotta tietojen jakaminen linkkihuoneisiin olisi mahdollista, BeoMaster 5 on liitettävä kaapelilla 
päähuoneen televisioon. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Master Link -kokoonpanon kattava hyödyntäminen edellyttää, että 

BeoMaster 5 liitetään päähuoneen televisioon. Asetukset riippuvat 

kokoonpanosta. Alla on kuvaesimerkki kokoonpanosta 

BeoMaster 5 / 
BeoSound 5 -kokoonpano 
Voit nähdä linkkihuoneen televisiossa saman 
BeoMaster 5 -sisällön kuin päähuoneen 
televisiossa.  Voit esimerkiksi nähdä toistetun 
musiikin albumikannen ja artistin nimen, nähdä 
Internetin radioasemat, selata valokuvakokoelmaa 
ja selata Internetin suosikkisivustojasi.

BeoMaster 5 -kokoonpano 
Linkkihuoneen televisiossa on samat asetukset 
kuin päähuoneen televisiossa. Kun BeoSound 5:tä 
ei ole yhdistetty, voit navigoida N.MUSICissa ja 
N.RADIOssa. Voit myös nähdä albumikannet sekä 
selata valokuvakokoelmaa ja Internetiä.
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Järjestelmän käyttöönotto 

BeoMaster 5 voidaan ottaa käyttöön useilla tavoilla sen mukaan, mitä muita 

Bang & Olufsen -tuotteita järjestelmään kuuluu. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 

järjestelmään on tehtävä muutoksia. 

BeoSound 5 -kokoonpano 

Audio-/videojärjestelmä 

Kun BeoMaster 5 asennetaan BeoSound 5 
-järjestelmään, musiikin ja radion kuuntelu 
tapahtuu BeoSound 5:n kautta. 

BeoMaster 5 asennetaan kotisi audio-/
videojärjestelmään. 

Tärkeää 
Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta 
varten. Jätä sivuille vähintään 5 cm ja päälle 10 cm 
vapaata tilaa. Älä sijoita BeoMaster 5:tä suljettuun 
kaappiin, jota ei ole ilmastoitu. 

Pistorasiaan kytketty virtajohto täytyy kiinnittää 
laitteeseen turvallisuussyistä. Käytä tuotteen 
mukana toimitettua johdonpidikettä ja ruuvia. 

Katso lisätietoja BeoSound 5:n käytöstä BeoSound 5:n 
opaskirjasta. 

Katso muiden kytkettyjen laitteiden käyttöönotto 
laitteiden mukana toimitetuista opaskirjoista. 

Puhdistus Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu 
veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella. 

Tietoa 

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Kytke järjestelmän laitteet pistorasiaan vasta, kun kaikki kytkennät on tehty. 

1
*HUOMAA! Kytke vain lähiverkkoon (LAN),  
joka ei ulotu asuntosi, talosi tai rakennuksesi 
ulkopuolelle.

Ohjelmistopäivitysten vastaanotto ja N.RADIOn käyttö edellyttävät, että 
BeoMaster 5 on yhteydessä Internetiin.

Ohjelmistopäivitykset

~ – verkkovirta 
Kytkentä verkkovirtalähteeseen. 

MASTER UNIT
BeoSound 5 -liitännät (POWER, USB ja VIDEO).

IR
Ulkoinen infrapunavastaanotin.

SPDIF
Kaiuttimille, joissa on digitaalinen tuloliitäntä.

MASTER LINK
Liitäntä BeoLink-signaalin jakamiseksi eri puolille 
taloa. 

LINE OUT
Vasen ja oikea äänikanavalähtö televisioon.

POWER LINK
Kaiutinliitännät.

DVI–I
Televisioliitännät.

 Ethernet
Ethernet-liitäntä.*

1

 USB-ääniliitäntä
Liitäntä langattomalle USB-verkkokortille. 

S–VIDEO
Televisioliitännät.

Y–Pb–Pr
Vaihtoehtoiset televisioliitännät.

VIDEO
Vaihtoehtoiset televisioliitännät.

ST.BY (standby)
Valmiustilan kytkin.

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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Loppukäyttäjän lisenssisopimus – EULA 

BeoMasteriin on asennettu Windows XP®:n rajoitettu versio. Lue alla olevat EULA-

ehdot, jotta voit käyttää versiota. 

Huomaa, että loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
ehdot ovat vain englanniksi. Lainsäädännöllisesti 
oikeaa käännöstä ei tällä hetkellä ole saatavilla.

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/ 

20



Varmuuskopiointi ja virustentorjuntaohjelma 

Ota tiedoistasi aina varmuuskopiot, jotta valokuvat, musiikkitiedostot jne. eivät 

katoa järjestelmä- tai ohjelmahäiriön sattuessa. BeoMaster 5:ssä on 

virustentorjuntaohjelma, joka estää yleisimpien tietokonevirusten toiminnan. 

Varmuuskopiointi
Käyttäjä vastaa tietojen säännöllisestä 
varmuuskopioinnista sisältäen, mutta ei  
näihin rajoittuen, asiakirjojen, valokuvien ja 
musiikkitiedostojen kopioinnin. Käyttäjän  
on varmistettava, että tiedot ovat saatavilla 
tallennusvälineellä, josta ne voidaan heti siirtää 
takaisin BeoMasteriin tai vaihdettaessa BeoMaster 
uuteen BeoMasteriin. Lisäksi käyttäjä vastaa 
varmuuskopioiden asentamisesta uudelleen 
tarvittaessa. 

Varmuuskopio voidaan sijoittaa toimiston 
tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, 
kuten kannettavalle kiintolevylle. Tiedot voidaan 
myös kopioida CD-ROM-levyille tai DVD-levyille. 

Tiedoista on oltava varmuuskopiot, jos BeoMaster 
toimitetaan huoltoon. Tietovälinettä joudutaan 
usein muokkaamaan osana korjausta ilman, että 
muokkauksesta ja sen aiheuttamasta tietojen 
menetyksestä ilmoitetaan ennakkoon. Bang & 
Olufsen ei vastaa tietojen menetyksestä. 

Tietojen uudelleenasennus 
Jos joudut asentamaan mediavalikoimasi 
uudelleen BeoMasteriin, sinun on käytettävä 
tähän tarkoitukseen BeoPlayer-, BeoPort- tai 
(Macin käyttäjät) BeoConnect-ohjelmistoa. Siten 
varmistetaan, ettet menetä tunnistetietoja.  

Virustentorjuntaohjelma 
Virushyökkäys voi johtaa järjestelmän kaatumiseen 
ja tärkeiden tietojen menettämiseen. Vakavissa 
tapauksissa voi olla tarpeen toimittaa BeoMaster 
huoltoon. Takuu EI kata virushyökkäyksen 
aiheuttamien vahinkojen korjausta. BeoMasterissa 
on virustentorjuntaohjelma. Ohjelma suojaa 
yleisimmiltä hakkeriohjelmilta. Ohjelmaa päivitetään 
automaattisesti ainakin viiden vuoden ajan Internetin 
kautta, jos BeoMaster on jatkuvasti kytkettynä 
Internetiin. Ohjelma poistaa kaikki viruksen 
sisältävät tiedostot heti ilman ennakkoilmoitusta. 
Sen seurauksena BeoMasteriin siirrettyjä 
tiedostoja saatetaan poistaa. 

Bang & Olufsen ei vastaa virushyökkäyksistä 
aiheutuvasta tietojen menetyksestä.
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Tämä tuote on direktiivien 2004/108/
EY ja 2006/95/EY määräysten 
mukainen. 

Lisätietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
käytöstä Bang & Olufsen -tuotteissa saat 
osoitteesta http://www.bang-olufsen.com/
contact-us täyttämällä tarvittavat tiedot. 

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-radioasemien 
laatua. 

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this  
copy right protection technology must be 
authorized by Rovi, and is intended for home and 
other limited viewing uses only unless otherwise 
authorized by Rovi. Reverse engineering or 
disassembly is prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and High-Definition  
Multi media Interface are trademarks or registered 
trade marks of HDMI Licensing LLC.
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Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja 
paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja 
hävitettävä erikseen. 
Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa 
ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen 
viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä akkujen  
ja paristojen keräämisellä varmistetaan, että 
tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti 

olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan 
luontoa. 
Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja 
oman maasi hävittämiskäytännöstä. 

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla 
merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, 
takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) – 
ympäristönsuojelu 

Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat 
soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä. 

Product names mentioned in this guide may be 
trade marks or registered trademarks of other 
companies.
Portions utilize Microsoft Windows Media 
Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft 
Corporation. All rights reserved. Microsoft, 
Windows Media and the Windows Logo are 
registered trade marks of Microsoft Corporation  
in the United States and/or other countries. 

Please note that Bang & Olufsen will, in no event, 
be liable for any consequential, incidental or 
indirect damages arising out of the use or inability 
to use the software. 

Acknowledgements and liability 
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