
BeoMaster 5 
Rokasgrāmata 



Svarīgi! 
–  Nepakļaujiet izstrādājumu tiešai saules staru vai 

mākslīgā apgaismojuma, piemēram, prožektoru, 
ietekmei. Pārbaudiet, vai izstrādājums ir iestatīts, 
novietots un pievienots saskaņā ar šīs instrukcijas 
norādījumiem.

– Novietojiet izstrādājumu uz stingras pamatnes 
vai statīva, kur tas atradīsies pastāvīgi. 

–  Izmantojiet tikai Bang & Olufsen norādītos 
statīvus un sienas kronšteinus. 

–  Nenovietojiet uz izstrādājuma nekādus priekšmetus. 
– Nepakļaujiet izstrādājumu augsta mitruma, lietus 

vai karstuma avotu ietekmei.
– Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tikai 

telpās, sausā vidē un sadzīves vajadzībām. 
Ekspluatācijas temperatūras diapazons ir  
10–40 °C (50–105 °F). 

– Ap izstrādājumu atstājiet pietiekami daudz 
vietas ventilācijai. 

–  Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu 
strāvai, kamēr neesat savienojis visus kabeļus. 

– Nemēģiniet atvērt izstrādājumu. Šādas darbības 
drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes 
darbinieks. 

– Gadījumā, ja izstrādājums sāk radīt pārāk lielu 
troksni, jums tas nekavējoties jānodod apkopē. 

– Izstrādājumu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot 
to no kontaktligzdas.

Tikai pārdošanai ASV. 
PIEZĪME. Šī ierīce ir pārbaudīta, un ir konstatēta tās 
atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem, 
kas noteikti saskaņā ar ASV Federālās sakaru 
komisijas (FCC) noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi 
ir izstrādāti, lai nodrošinātu aizsardzību pret ierīču 
kaitīgo iedarbību. Šī aparatūra rada, lieto un var 
izplatīt radiofrekvences enerģiju un, ja tā netiek 
uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var 
radīt bīstamus radiosakaru traucējumus. Tomēr 
nav garantijas, ka traucējumi netiks izraisīti kādā 
konkrētā sistēmā. Ja šī ierīce tomēr kaitīgi ietekmē 
radio vai televizoru, ko var noteikt, izslēdzot un 
ieslēdzot ierīci, lietotājam ir jāmēģina šo kaitīgo 
ietekmi pārtraukt, veicot kādu no tālāk minētajām 
darbībām: 
– Pavērsiet uztveršanas antenu citā virzienā vai 

pārvietojiet to uz citu vietu. 
– Novietojiet uztvērēju tālāk no ierīces.
– Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas nav savienota 

ar elektrisko ķēdi, kurai pievienots uztvērējs. 
– Sazinieties ar tirgotāju vai pieredzējušu radio/

televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību. 

Tikai pārdošanai Kanādā. 
Šī B klases aparatūra atbilst visām Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations 
(Noteikumi traucējumus radošai aparatūrai 
Kanādā) prasībām.

BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu risku 

saņemt elektriskās strāvas triecienu, 

nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma 

ietekmei. Nepakļaujiet šo ierīci ūdens 

pilienu vai šļakstu ietekmei un 

pārliecinieties, vai priekšmeti, kas 

piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes, 

neatrodas uz ierīces. Lai ierīci pilnībā 

atvienotu no strāvas avota, atvienojiet 

strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu no 

tīkla kontaktligzdas. Atvienotā ierīce 

joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.

Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens 
simbols ar bultu norāda, ka ierīces 
korpusā atrodas neizolēti elektriskās 
strāvas vadītāji ar bīstamu spriegumu, 
kas var būt pietiekams, lai izraisītu risku 
saņemt elektriskās strāvas triecienu.

Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma 
zīme ir paredzēta, lai pievērstu lietotāja 
uzmanību svarīgiem lietošanas un 
tehniskās apkopes norādījumiem, kurus 
var izlasīt izstrādājuma komplektācijā 
iekļautajā dokumentācijā.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

UZMANĪBU! Lai samazinātu risku saņemt 

strāvas triecienu, nenoņemiet vāku (vai 

aizmugures paneli). 

Ierīces iekšpusē nav tādu daļu, kuru apkope 

būtu jāveic lietotājam. Vērsieties pie 

kvalificētiem tehniskās apkopes darbiniekiem.



BeoMaster ļauj jums izbaudīt digitālus avotus, izmantojot 

jau iegādātus Bang & Olufsen izstrādājumus. Klausieties 

digitāla formāta mūziku un interneta radio, aplūkojiet digitālus 

fotoattēlus, skatieties videoklipus un apmeklējiet vietnes.

Ievads 

Svarīgi! 

Lai iegūtu papildinformāciju, 
skatiet rokasgrāmatu, kas līdz ar 
BeoPlayer instalēta jūsu datorā*1 

Pirms ieslēgšanas Datorā izvelciet kompaktdisku saturu, 
veidojiet grupas, apmeklējiet 
iecienītākās vietnes

Pārsūtiet digitālo saturu no 
datora uz BeoMaster

*1 BeoPlayer vai BeoPort Ja jums ir ierīce BeoPort, BeoPlayer programmatūra tiek saukta BeoPort. 
Šajā rokasgrāmatā attiecīgā programmatūra tiek saukta BeoPlayer.

Kad BeoMaster sāk darboties, varat 
aktivizēt avotus no avota izvēles 
izvēlnes

BeoMaster avoti
Nospiediet Izvēlieties 

avotu
Aktivizējiet avotu

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija par Bang & Olufsen 

izstrādājuma lietošanu ikdienā. Tirgotāja pienākums ir piegādāt, 

uzstādīt un iestatīt izstrādājumu.

Lai varētu izmantot BeoMaster 5, tas jāpievieno datoram. BeoPlayer 

programmatūrai pievienotajā PDF formāta rokasgrāmatā ir aprakstīts, 

kā izmantot attiecīgo programmatūru.

Veidojot un izstrādājot Bang & Olufsen izstrādājumus, rūpīgi tiek 

izvērtētas lietotāja vajadzības. Tādēļ, lūdzu, veltiet laiku, lai pastāstītu 

mums par savu pieredzi ar izstrādājumu.

Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet mūsu vietni: 
 www.bang-olufsen.com 

rakstiet: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

vai sūtiet faksu: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (fakss)

Godātais pircēj! 

Tehniskie dati, īpašības un to lietojums var tikt 
mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

3509915 0807 
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Tālvadības pults izmantošana 

Tālāk aprakstīts, kā izmantot 

BeoMaster ar Beo5 un Beo4 funkcijas.

Noderīgi padomi
*1 Par pogām 

*2 Krāsu pogas 

Gaiši pelēkās pogas norāda, ka jānospiež uz teksta displejā. Tumši pelēkas pogas norāda, 
ka jānospiež ierīces poga. 
Lai aktivizētu krāsu pogu, nospiediet tai blakus esošo ripu. 

Sāciet demonstrēšanu

Pārejiet uz citām grupām, sarakstiem, 
ierakstiem, stacijām u.c.

Pārlūkojiet grupas/sarakstus
Paplašiniet vai sakļaujiet grupu/sarakstu

Vienreiz nospiediet, lai pauzētu
Pārejiet par vienu līmeni atpakaļ

Aktivizējiet BeoMaster (izvēles poga)*1 

Atskaņojiet izgaismoto ierakstu, staciju u.c. 
Apstiprināt/saglabāt iestatījumus. Turiet, lai grupai/
sarakstam pievienotu objektu

Pagrieziet, lai pielāgotu skaļuma līmeni 
Lai izslēgtu skaņu, ātri pagrieziet pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam

Izsauciet pogas scene 
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz

Nospiediet, lai demonstrētu krāsu saraksta saturu*2

Nospiediet un turiet, lai saturu pievienotu krāsu 
sarakstam vai noņemtu no tā*3 

Izvēlieties numurēto ierakstu, staciju vai opciju 
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz

Atgriezieties iepriekšējos Beo5 displejos

Nospiediet, lai demonstrētu krāsu saraksta saturu
Nospiediet un turiet, lai saturu pievienotu krāsu sarakstam vai 
noņemtu no tā

Pagrieziet, lai pielāgotu skaļuma līmeni 
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogas vidu

Nospiediet pogu LIST, lai parādītu PC 
Nospiediet pogu GO, lai aktivizētu avotu

Atskaņojiet izgaismoto ierakstu, staciju u.c. 
Apstipriniet/saglabājiet iestatījumus; turiet, lai grupai/sarakstam 
pievienotu objektu

Pārlūkojiet grupas/sarakstus
Paplašiniet vai sakļaujiet grupu/sarakstu

Vienreiz nospiediet, lai pauzētu
Pārejiet par vienu līmeni atpakaļ

Izsauciet priekšplāna izvēlni

Izvēlieties numurēto ierakstu, staciju vai opciju

Pārejiet uz citām grupām, sarakstiem, ierakstiem, stacijām u.c.

Parādiet papildu “pogas” pultī Beo4
Lai mainītu “pogas”, nospiediet atkārtoti

Gaidīšanas režīms

Noņemiet priekšplāna izvēlni 
Lai ieslēgtu, nospiediet vēlreiz

Gaidīšanas režīms 

Noņemiet priekšplāna izvēlni
Lai ieslēgtu, nospiediet vēlreiz

*3 PIEZĪME. Visos skatos, izņemot atskaņošanas 
sarakstu.
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Lai šīs funkcijas izmantotu,  
aktivizējiet avotu

Avotu darbība

Izsauciet avotus un darbojieties ar tiem. Visu avotu darbības 

pamatprincipi ir vienādi. Papildu funkcijas atradīsit priekšplāna 

izvēlnē.

Terminu saraksts 

Beo5 lietošana

Pievienošana/noņemšana no krāsu saraksta
Ja objekts jau ir pieejams, ar šo funkciju to var noņemt no 
krāsu saraksta.

Pievienojiet objektu sarakstam.

Pievienošana sarakstam

Priekšplāna izvēlnes izsaukšana  
un skata maiņa
Pārvietojieties pa grupām.

Grupu/sarakstu pārlūkošana

Avota maiņa
Atveriet avota atlases izvēlni, lai mainītu avotu.*¹

Avota ieslēgšana
Aktivizējiet BeoMaster un izvēlieties avotu.

Noņemšana no saraksta
Noņemiet saturu no saraksta.*3 

Skatiet grupas, izvēlieties noteiktus ierakstus, stacijas, 
fotoattēlus vai vietnes.*2 

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 

Objekts 
Grupa

Saraksts

Digitālās mūzikas faili, kas pieejami, izmantojot Bang & Olufsen sistēmu. 
No interneta pieejamās radiostacijas.
Televizora ekrānā parādīti digitāli fotoattēli un videoklipi. 
Televizorā parādītas izvēlētās vietnes. 
Objekts ir ieraksts, fotoattēls, stacija, saraksts vai albums. 
Grupa sastāv no vismaz viena objekta. 
Atskaņošanas saraksts un krāsu saraksts. 

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

4

Avota izvēle



Avotu darbība 

Beo4 darbība 

Noderīgi padomi

Nospiediet un turietNospiediet un turiet
Visus skatos, izņemot atskaņošanas sarakstu

Pārejiet uz citām 
grupām/sarakstiem

Nospiediet un turiet

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet Izsauciet 
priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet

Izvēlieties avotu un apstipriniet

pēc tam 
Izvēlieties skatu un apstipriniet

Izvērsiet grupu/
sarakstu

vai 

Atveriet 
grupu/
sarakstu

Sakļaujiet grupu/
sarakstu

pēc tam 
Izvēlieties sarakstu un apstipriniet

Sekojiet ekrānā redzamajai 
informācijai

Sekojiet ekrānā 
redzamajai 
informācijai

vai

Pārejiet uz citām 
grupām/
sarakstiem 

Nospiediet un 
turiet

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Izvēlieties un 
apstipriniet 

Izvēlieties avotu un 
apstipriniet 

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Izvēlieties skatu un 
apstipriniet

Izvēlieties avotu un 
apstipriniet

Izvērsiet 
grupu/
sarakstu

Atveriet vai 
sakļaujiet grupu/
sarakstu

Izvēlieties sarakstu un 
apstipriniet

pēc tam

PIEZĪME. Ieslēdzot ierīci BeoMaster, tās 
startēšanas laiks var sasniegt 30 sekundes.

*1 Avota aktivizēšana
*2 Grupas/saraksta izlaišana

*3 Satura noņemšana no 
saraksta vai grupas 

Lai izvēlētos avotu, var izmantot ciparu pogas 1–4.
Lai izlaistu grupas/sarakstus, uz tālvadības pults nospiediet 
pa kreisi vai pa labi. 
No sarakstiem un krāsu sarakstiem var noņemt saturus. 
Visos pārējos skatos šī funkcija saturu dzēš. Funkcija dzēš arī 
sarakstus. 

Avota atlases  
izvēlnes atvēršana

Izvēlieties avotu un apstipriniet
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Noderīgi padomi
Grupa 

Rokasgrāmata

Sarakstu 
rediģēšana

Grupa ir, piemēram, saraksts, kompaktdisks vai fotoattēlu albums.
Lai uzzinātu vairāk par attiecīgo programmatūru un BeoMaster, datorā 
skatiet BeoPlayer rokasgrāmatu. 
Datorā ieteicams veidot un rediģēt sarakstus. Skatiet BeoPlayer 
rokasgrāmatu. 

Jūs varat noglabāt visus kompaktdiskus, bet vienalga piekļūt mūzikas ierakstiem, 

izmantojot BeoMaster. Kad visi mūzikas ieraksti ir pārkopēti uz ierīci BeoMaster, 

jūs tos varat pārlūkot pēc žanra, izpildītāja, albuma, nosaukuma vai mapes.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 3, lai izpildītu ‘Random on/off’

Atskaņojiet izvēlētās grupas ierakstus jauktā 
secībā.

Atskaņošanu jauktā secībā 
ieslēgšana/izslēgšana

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 4, lai izpildītu  
‘Show info/Hide info’Izsauciet ieraksta informāciju.

Informācijas rādīšana/paslēpšana

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 1, lai izpildītu ‘Home/Return’

Pārvietojiet kursoru uz atskaņoto ierakstu.

Kursora pārnešana uz  
atskaņoto ierakstu

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 7, lai izpildītu ‘Full Size cover/
Track info view’Parādiet albuma vāka vai ieraksta informāciju 

uz ekrāna pilnā izmērā.

Albuma vāka/ieraksta informācija

Izvēlieties ierakstu/
albumu/grupu/
sarakstu

Nospiediet 8, lai 
izpildītu ‘Delete’Izvēlieties saturu, kas jādzēš.

Satura dzēšana Izpildiet ekrānā 
redzamos norādījumus

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 6, lai izpildītu ‘Play all/Play group’

Iestatiet mūzikas sistēmu tā, lai tā atskaņotu 
visu mūzikas ierakstu kolekciju vai grupu/
sarakstu.

Visa atskaņošana/grupas 
atskaņošana

Skatu rādīšana
Parādiet N.MUSIC pieejamos skatus.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 5, lai izpildītu ‘List root’

Izsauciet 
priekšplāna izvēlni

PIEZĪME. Lai no priekšplāna izvēlnes izvēlētos 
kādu opciju, visos avotos var nospiest MENU un 
uzreiz pēc tam — attiecīgo cipara pogu.

N.MUSIC 8



Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 5, lai izpildītu ‘List root’

Parādiet N.RADIO pieejamos skatus.

Skatu rādīšana

N.RADIO 

Piekļūstiet interneta radiostacijām visā pasaulē. Radiostacijas var kārtot pēc 

valsts, valodas, žanra un nosaukuma, kā arī var izveidot savus iecienītāko 

radiostaciju sarakstus.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 1, lai izpildītu ‘Home/Return’

Pārvietojiet kursoru uz atskaņoto staciju.

Kursora pārnešana uz  
pašreizējo staciju

Satura dzēšana
Izvēlieties saturu, kas jādzēš.

Mainiet iestatījumus Saglabājiet 
iestatījumus un 
aizveriet izvēlni

N.RADIO konfigurēšana
Mainiet N.RADIO iestatījumus.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 9,  
lai izpildītu 
‘Configuration’

Sarakstu rediģēšana

Krāsu saraksti 

Datorā ieteicams veidot un rediģēt sarakstus. Skatiet BeoPlayer 
rokasgrāmatu. 
katrā N.MUSIC krāsu sarakstā var būt ne vairāk kā 9 objekti. Katrā  
N.RADIO krāsu sarakstā var būt ne vairāk kā 99 stacijas. Kā mainīt šos 
iestatījumus, skatiet BeoPlayer rokasgrāmatā.

Izvēlieties staciju/
grupu/sarakstu

Nospiediet 8, lai 
izpildītu ‘Delete’

Izpildiet ekrānā 
redzamos norādījumus

Izsauciet 
priekšplāna izvēlni

EXIT 
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Noderīgi padomi
Sarakstu rediģēšana Datorā ieteicams veidot un rediģēt sarakstus. Skatiet

BeoPlayer rokasgrāmatu.

PHOTO 

Lai kārtotu fotoattēlus un videoklipus, datorā izmantojiet attiecīgo 

programmatūru. Izbaudiet digitālos fotoattēlus un videoklipus televizorā.

Satura dzēšana
Izvēlieties saturu, kas jādzēš.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 3, lai 
izpildītu ‘Slideshow’Watch photos/clips in the selected group or 

all groups.*1 

Slaidrādes sākšana

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 4, lai izpildītu  
‘Show info/Hide info’Izsauciet fotoattēla/klipa informāciju.

Informācijas rādīšana/paslēpšana

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 1, lai izpildītu ‘Home/Return’

Pārvietojiet kursoru uz skatīto fotoattēlu/
videoklipu.

Kursora pārnešana uz  
fotoattēlu/klipu

Mainiet iestatījumus Saglabājiet iestatījumus 
un aizveriet izvēlni

PHOTO konfigurēšana
Mainiet PHOTO iestatījumus.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 9,  
lai izpildītu 
‘Configuration’

Fotoattēla pagriešana/
tālummaiņa
Pagrieziet un tuviniet/tāliniet ekrānā redzamo 
fotoattēlu.

Nospiediet 6, lai 
izpildītu ‘Rotate 
right’ un 7 — lai 
izpildītu ‘Zoom/
Zoom off’

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet GO/
STOP, lai tuvinātu/
tālinātu attēlu

Nospiediet pa kreisi/
pa labi, lai pārvietotos

Izvēlieties fotoattēlu/
klipu/grupu/sarakstu

Nospiediet 8, lai 
izpildītu ‘Delete’

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus

Izsauciet 
priekšplāna izvēlni

Paslēpiet priekšplāna 
izvēlniVideoklipa skatīšanās laikā uz ekrāna netiek 

parādīts saraksts.

Videoklipa skatīšanās
Izlaidiet kadrus Apturiet 

demonstrēšanu
Tiniet atpakaļ vai uz 
priekšu

Lai apturētu, nospiediet STOP

*1 Atbilstoši iestatījumiem izvēlnē 
‘Configuration’.

EXIT 

STOP 
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WEB 

Apmeklēt iecienītākās vietnes, izmantojot televizoru. Izmantojot tālvadības pulti, 

var pāriet uz citām vietnēm un pārvietoties televizora ekrānā.

Nākamās/iepriekšējās vietnes 
skatīšana
Pārvietojieties no vienas vietnes uz citu.*2 

Nospiediet 4, lai izpildītu ‘Previous’ un 6,  
lai izpildītu ‘Next’ website

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 1, lai izpildītu ‘Home/Return’

Pārvietojiet kursoru uz skatīto vietni.

Kursora pārnešana uz vietni

Ritiniet vietni, ja nav parādīts saraksts.

Ritināšana  
Ritiniet vietni

Mainiet iestatījumus Saglabājiet iestatījumus 
un aizveriet izvēlni

WEB konfigurēšana
Mainiet WEB iestatījumus.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni

Nospiediet 9,  
lai izpildītu 
‘Configuration’

Izvēlieties grāmatzīmi
Pievienojiet izcelto grāmatzīmi grupai.

Grāmatzīmes pievienošana
Nospiediet un 
turiet

Paslēpiet sarakstu
Pārvietojieties uz saiti, lai atvērtu jauno vietni.

Pārvietošanās 
Pārvietojiet kursoru 
uz saiti

Pārslēdzieties uz 
kursoru

Izsauciet 
jaunu lapu

Pārslēdzieties 
ritināšanas 
režīmā

Izvēlieties grupu Apstipriniet

Uznirstošo logu skatīšana
Skatiet uznirstošo logu sarakstu no 
priekšplāna izvēlnes.

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni Nospiediet 3, lai izpildītu ‘Popup list’

Grāmatzīmju un 
mapju kārtošana

Grāmatzīmju dzēšana

*2 Uznirstošie logi

Izmantojot Internet Explorer, datorā pievienojiet vietnes, kuras vēlaties skatīties 
televizora ekrānā. Skatiet BeoPlayer rokasgrāmatu.
Izsauciet priekšplāna izvēlni, nospiediet 8 un izpildiet ekrānā redzamos 
norādījumus.
Nospiediet 4 un 6, lai uznirstošos logus skatītu televizora ekrānā.

EXIT 

EXIT 
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Aparatūras lietošana no pievienotās telpas

Ja jums mājās ir uzstādīta sistēma BeoLink, no pievienotās telpas varat lietot 

šādas funkcijas:

Ieslēdziet N.MUSIC no pievienotās telpas.

N.MUSIC ieslēgšana

Ieslēdziet N.RADIO no pievienotās telpas.

N.RADIO ieslēgšana
Nospiediet

Divu sekunžu laikā nospiediet ciparu.

Demonstrējiet krāsu sarakstus no pievienotās 
telpas.

Krāsu sarakstu demonstrēšana
Nospiediet, lai 
demonstrētu krāsu 
sarakstu

Noteikta ieraksta/stacijas 
atskaņošana

Nospiediet, lai atskaņotu noteiktu ierakstu vai 
staciju.

Pievienošana krāsu sarakstam
Ātri pievienojiet ierakstu vai staciju krāsu 
sarakstam. Ja ieraksts vai stacija jau ir 
sarakstā, to nevar pievienot.

Nospiediet un turiet

Atveriet krāsu sarakstu

Nospiediet

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+
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Sistēmas iestatīšana 

Informācija 

BeoMaster var iestatīt dažādos veidos — atkarībā no citiem Bang & Olufsen 

izstrādājumiem. Ja jāmaina iestatījumi, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.

BeoSound 5 iestatīšana

Audio/video sistēmas iestatīšana

Ja BeoMaster ir iestatīts ar BeoSound 5, mūzikas 
un radio funkcijas darbojas, izmantojot BeoSound 5.

BeoMaster tiek iestatīts ar jūsu mājas audio/video 
sistēmu.

Svarīgi! 
Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, atstājiet 
televizora malās vismaz 5 cm (2 collas) brīvas 
vietas un virs tā — 10 cm (4 collas).
 Drošības apsvērumu dēļ no sienas kontaktligzdas 
nākošajam strāvas padeves kabelim ir jābūt 
piestiprinātam pie skaļruņa. Izmantojiet pievienoto 
kabeļa sastiprinājumu un skrūvi.

Lai iegūtu informāciju par BeoSound 5 lietošanu, 
skatiet BeoSound 5 rokasgrāmatu.

Lai uzzinātu, kā iestatīt savienotus izstrādājumus, 
skatiet izstrādājumiem pievienotās rokasgrāmatas.

BeoMaster pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot to 
no kontaktligzdas.

Tīrīšana Noslaukiet putekļus no virsmām, izmantojot sausu un mīkstu drāniņu. Lai notīrītu 
traipus vai netīrumus, izmantojiet mīkstu, mitru drānu un ūdens un vāja mazgāšanas 
līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas šķidruma, šķīdumu.

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Sistēmas iestatīšana 

Skaļruņi Power Link savienojumi tiek izmantoti tikai BeoSound 5 iestatījumos.  
Audio/video iestatījumos skaļruņi ir savienoti ar audio vai video sistēmu.

Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu strāvas avotam, kamēr neesat 

savienojis visus kabeļus.

*1 PIEZĪME. Tikai savienojumam ar lokālo tīklu 
(LAN), kas nav ārpus jūsu dzīvokļa, mājas vai ēkas.

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

17

Televizora savienojumi

Strāvas padeve

Gaidīšanas 
režīma slēdzis

USB savienojums  
– tikai tehniskās 

apkopes vajadzībām! 

Ethernet 
savienojums*1 

Alternatīvi televizora savienojumi

Savienojums ar saderīgu audio un video sistēmu 
BeoLink sistēmas izplatībai visā mājā

Ārējs infrasarkano staru uztvērējs 
vēlākai izmantošanai

Skaļruņiem ar digitālo ievadu

BeoSound 5 savienojumi 
(POWER, USB un VIDEO)

Kreisā un labā skaņas kanāla 
izvade uz televizoru



Lietotāja licences līgums — EULA (End User Licence Agreement) 

Sistēmā BeoMaster ir iegults ierobežots Windows XP® izdevums. Lai lietotu šo 

izdevumu, jāizlasa tālāk norādītie EULA līguma nosacījumi.

Jāievēro, ka EULA līguma nosacījumi ir pieejami 
tikai angļu valodā. Šobrīd nav pieejami likumiski 
precīzi tulkojumi. 

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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Drošības kopija un pretvīrusu programma 

Drošības kopija
Lietotājs pats ir atbildīgs par datu drošības kopiju 
izveidošanu, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar 
failu, fotoattēlu, mūzikas u.c. kopijām. Lietotāja 
atbildība ir nodrošināt, ka šie dati ir pieejami vidē, 
ko var nekavējoties pārraidīt atpakaļ uz BeoMaster 
vai gadījumā, ja BeoMaster ir aizstāts, uz jauno 
BeoMaster, un lietotāja atbildība ir šīs drošības 
kopijas atkārtoti instalēt, ja nepieciešams.

Drošības kopiju var novietot darba datorā vai 
jebkurā citā ārējā ierīcē, piemēram, portatīvā cietajā 
diskā, vai arī datus var kopēt CD vai DVD diskos. 

Datiem jāizveido drošības kopijas arī tad, ja 
BeoMaster tiek nodots apkopē. Datu nesēji bieži 
vien ir jāformatē, kas ietilpst to remontēšanas 
darbos, un šāda formatēšana, kuras rezultātā tiek 
zaudēti dati, notiek bez brīdinājuma. Bang & Olufsen 
neuzņemas atbildību par nekādu datu zudumu.

Atkārtota datu instalēšana 
Gadījumā, ja atkārtoti jāinstalē vides kolekcija 
BeoMaster, jūsu kolekcijas pārsūtīšanai uz 
BeoMaster jāizmanto BeoPlayer, BeoPort vai 
BeoConnect (tikai Macintosh datoru lietotājiem) 
programmatūra. Tas garantē, ka nebūs pievienoto 
etiķešu informācijas zuduma.

Pretvīrusu programma 
Vīrusa uzbrukums var izraisīt sistēmas bojājumu 
un svarīgu datu zudumu. Nopietnos gadījumos 
ierīce BeoMaster jāiesniedz tehniskās apkopes 
veikšanai. Garantijas noteikumi NEATTIECAS uz 
remontu, kas jāveic pēc vīrusu iekļūšanas sistēmā. 
BeoMaster ir iekļauta pretvīrusu programma. Šī 
programma ierīci aizsargā pret urķu biežāk 
izmantotajām programmām. Izmantojot internetu, 
programma tiek automātiski atjaunināta vismaz 
piecu gadu periodā, ja tiek nodrošināts ierīces 
BeoMaster pastāvīgs savienojums ar internetu. 
Programma tiek instalēta, lai nekavējoties un bez 
paziņojuma noņemtu visus failus, kuros ir vīruss. 
Tā rezultātā uz BeoMaster pārsūtītie faili var tikt 
izdzēsti.

Bang & Olufsen neuzņemas atbildību par nekādu 
datu zudumu, kas radies vīrusa uzbrukuma rezultātā.

Vienmēr izveidojiet datu kopijas, lai nodrošinātu, ka jūsu fotoattēli, mūzikas faili u.c. 

netiek zaudēti sistēmas vai programmas kļūmes gadījumā. BeoMaster 5 ir iekļauta 

pretvīrusu programma, kas bloķē izplatītākos datorvīrusus.
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Izvēlnes un simboli

N.MUSIC un skati

N.RADIO un skati

PHOTO un skati

WEB un skati

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 



Šajā rokasgrāmatā minētie izstrādājumu 
nosaukumi var būt citu uzņēmumu preču zīmes 
vai reģistrētas preču zīmes.
Daļas izmanto Microsoft Windows Media 
Technologies. Autortiesības © 1999–2002 
Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas. 
Microsoft, Windows Media un Windows logotips 
ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes 
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Lūdzu, ievērojiet, ka Bang & Olufsen nekādā gadījumā 
nav atbildīga par izrietošiem, nejaušiem vai netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies programmatūras 
lietošanas vai lietošanas nespējas rezultātā.

Šis izstrādājums ir ražots atbilstoši Direktīvas 
1999/5/EK un Direktīvas 2006/95/EK nosacījumiem.

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 
ir izdevusi Direktīvu par elektrisko un elektronisko 
ierīču atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst 
elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu 
uzkrāšanos un veicināt šāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī citas 
reģenerācijas formas. Direktīvas prasības attiecas 
uz ražotājiem, pārdevējiem un patērētājiem. EEIA 
direktīvā ir ietverta prasība gan ražotājiem, gan 
patērētājiem elektrisko un elektronisko ierīču 
atkritumus likvidēt vidi saudzējošā veidā, kā arī 
ierīces un atkritumus izmantot atkārtoti vai reģenerēt 
ierīcēs izmantotos materiālus vai enerģiju. 
No elektriskām un elektroniskām ierīcēm un to 
daļām nedrīkst atbrīvoties kopā ar parastiem sadzīves 
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās 
ierīces un to daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.
Izstrādājumi un ierīces, kas jāsavāc, lai izmantotu 
atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu cita veida 
reģenerāciju, tiek marķētas ar norādīto piktogrammu.

Likvidējot elektriskās un elektroniskās ierīces savā 
valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs saudzējat 
vidi, cilvēku veselību un veicināt pārdomātu un 
racionālu dabas resursu izmantošanu. Elektrisko 
un elektronisko ierīču un to atkritumu savākšana 
novērš iespējamu dabas piesārņojumu ar 
bīstamām vielām, kuras var būt elektrisko un 
elektronisko izstrādājumu un ierīču sastāvā. 
Bang & Olufsen tirgotājs sniegs padomu, kā jūsu 
valstī pareizi likvidēt šādus atkritumus.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 
(EEIA) — vides aizsardzība 

Atzīšana un atbildība




	Ievads
	Tālvadības pults izmantošana
	Vienkārša lietošana
	Avotu darbība
	Beo5 lietošana
	Beo4 darbība


	Papildu izmantošana
	N.MUSIC
	N.RADIO
	PHOTO
	WEB
	Aparatūras lietošana no pievienotās telpas

	Uzstādīšana — iestatīšana
	Sistēmas iestatīšana

	Izvēlnes un simboli

