
BeoMaster 5 
Instrukcja obsługi 



Ważne!
– Należy unikać ustawiania produktu w miejscu 

bezpośredniego działania promieni słonecznych 
ani skupionego światła sztucznego, jak reflektor 
punktowy.

– Należy pamiętać, aby produkt został 
skonfigurowany, ustawiony oraz podłączony 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

– Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni 
lub stelażu, gdzie będzie stać przez cały czas. 
Należy korzystać wyłącznie ze stelaży i uchwytów 
ściennych zatwierdzonych przez firmę Bang & 
Olufsen!

– Nie stawiać żadnych przedmiotów na  
obudowie produktu.

– Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, 
deszczu lub ciepła.

– Produkt jest przystosowany wyłącznie do użytku 
w suchych pomieszczeniach w warunkach 
domowych. Przystosowany jest do użytku  
w zakresie temperatur 10–40°C.

– Należy zapewnić wystarczający odstęp od  
ścian obudowy, który umożliwi odpowiednią 
wentylację urządzenia.

– Nie podłączać żadnego urządzenia w systemie 
do sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.

– Nie próbować otwierać obudowy produktu. 
Czynności tego rodzaju powinni wykonywać 
wykwalifikowani pracownicy serwisowi.

– W sytuacji, gdy urządzenie zacznie pracować 
zbyt głośno, należy niezwłocznie oddać je do 
serwisu.

– Produkt można wyłączyć całkowicie jedynie 
przez odłączenie go od gniazdka sieciowego.

Tylko dla rynku w USA!
Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany  
i stwierdzono, że spełnia on ograniczenia dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią  
15 Zasad FCC. Wymogi te zostały opracowane  
w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie  
to wytwarza, używa i może emitować 
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych  
i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane 
niezgodnie z zaleceniami, może spowodować 
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że w konkretnym przypadku zakłócenia 
nie pojawią się. Jeżeli urządzenie to jest źródłem 
zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego,  
co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie 
tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować 
zakłócenia, korzystając z jednej lub kilku poniższych 
metod:
– Zmień kierunek lub zmień miejsce anteny 

odbiorczej.
– Zwiększ odstęp pomiędzy urządzeniem  

a odbiornikiem.
– Podłącz sprzęt do gniazda zasilania w innym 

obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.

– Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym 
technikiem radiowym/telewizyjnym.

Tylko dla rynku kanadyjskiego!
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia 
wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów  
o sprzęcie powodującym zakłócenia.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko 

pożaru lub porażenia prądem 

elektrycznym, nie należy wystawiać 

urządzenia na działanie deszczu lub 

wilgoci. Nie należy narażać urządzenia 

na działanie cieknącej lub kapiącej wody 

oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów 

wypełnionych płynami, np. wazonów. 

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od 

źródła zasilania prądem zmiennym, 

należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego 

z gniazda elektrycznego. Rozłączone 

urządzenie powinno znajdować się  

w stanie gotowości do użycia.

Symbol błyskawicy w równobocznym 
trójkącie ma ostrzec użytkownika 
przed nieizolowanym „niebezpiecznym 
napięciem” wewnątrz urządzenia, 
które może być na tyle wysokie, aby 
stanowić zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika w równobocznym 
trójkącie ma zwrócić uwagę 
użytkownika na ważne instrukcje 
dotyczące działania i konserwacji 
(naprawy) zawarte w literaturze 
dostarczonej wraz z produktem.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym, nie należy zdejmować 
obudowy (lub tylnej ściany obudowy).
Urządzenie nie zawiera elementów 
obsługiwanych przez użytkownika. 
Przeglądy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Urządzenie BeoMaster umożliwia korzystanie ze źródeł 

cyfrowych za pośrednictwem posiadanych produktów 

Bang & Olufsen. Słuchaj muzyki w formacie cyfrowym lub 

internetowych stacji radiowych, oglądaj zdjęcia i klipy wideo 

oraz odwiedzaj strony internetowe.

Wprowadzenie 

Ważne!

Więcej informacji znaleźć można 
w Instrukcji obsługi programu 
BeoPlayer znajdującej się  
w komputerze.*1

Zanim zaczniesz korzystać 
z urządzenia Kopiuj muzykę z płyt CD, twórz 

grupy i odwiedzaj ulubione strony 
internetowe za pośrednictwem 
komputera

Przenoś treści w formacie 
cyfrowym z komputera do 
urządzenia BeoMaster

*1 BeoPlayer lub BeoPort Jeśli posiadasz przystawkę BeoPort, oprogramowanie BeoPlayer nazywane 
jest BeoPort. W niniejszej Instrukcji oprogramowanie dedykowane nazywane 
jest BeoPlayer.

Po uruchomieniu urządzenia 
BeoMaster możesz aktywować 
poszczególne źródła za pomocą 
menu wyboru źródeł.

Źródła BeoMaster
Naciśnij Wybierz 

źródło
Włączanie źródła

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o sposobie użytkowania 

zakupionego produktu Bang & Olufsen. Sprzedawca ma obowiązek 

dostarczenia, instalacji i konfiguracji zakupionego produktu.

W celu używania urządzenia BeoMaster 5, należy je podłączyć do 

komputera. Obsługa dedykowanego oprogramowania została opisana 

w instrukcji w formacie PDF, dołączonej do oprogramowania 

komputerowego BeoPlayer.

Podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów, firma Bang & 

Olufsen kieruje się potrzebami ich użytkowników. Dlatego też prosimy 

o poświęcenie chwili czasu i wyrażenia opinii o zakupionym produkcie.

Aby się z nami skontaktować, odwiedź stronę internetową: 
  www.bang-olufsen.com 

lub napisz na adres: Bang & Olufsen a/s  

  BeoCare  

  Peter Bangs Vej 15  

  DK–7600 Struer 

lub wyślij faks:  Bang & Olufsen  

  BeoCare  

  +45 9785 3911 (fax)

Szanowny Kliencie

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez 
powiadomienia danych technicznych urządzenia, 
sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim 
funkcji.
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Jak używać pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji opisano sposób obsługi 

podstawowych funkcji urządzenia 

BeoMaster za pomocą pilota Beo5  

i Beo4.

Przydatne wskazówki
*1 Informacje  
o przyciskach 

*2 Przyciski kolorowe

Jasnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia tekstu na ekranie.  
Ciemnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia zwykłego przycisku.
Naciśnij pobliskie kółko, aby aktywować kolorowy przycisk.

Uruchamianie odtwarzania

Przechodzenie między grupami, listami, 
utworami, stacjami, itp.

Przeglądanie grup/list
Rozwijanie lub zwijanie grupy/listy

Naciśnij raz, aby wstrzymać
Cofanie o jeden poziom

Włączanie urządzenia BeoMaster  
(miękki przycisk)*1

Odtwarzanie podświetlonego utworu, stacji, itp.
Akceptowanie/zapis ustawień. Przytrzymaj, aby 
dodać element do grupy/listy

Przekręć, aby dostosować głośność
Aby wyłączyć dźwięk, przekręć szybko w lewo

Przywoływanie przycisków scene
Naciśnij ponownie, by wrócić

Naciśnij, by odtworzyć zawartość kolorowej listy*2 
Naciśnij i przytrzymaj, by dodać treści do 
kolorowej listy lub usunąć je*3

Wybór numerowanego utworu, stacji lub opcji
Naciśnij ponownie, by wrócić

Cofanie ekranów wyświetlacza na pilocie Beo5

Naciśnij, by odtworzyć zawartość kolorowej listy
Naciśnij i przytrzymaj, by dodać treści do kolorowej  
listy lub usunąć je

Naciśnij, aby dostosować głośność
Aby wyciszyć, naciśnij środek przycisku

Naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić źródło PC
Naciśnij przycisk GO, aby aktywować źródło

Odtwarzanie podświetlonego utworu, stacji, itp.
Akceptowanie/zapis ustawień. Przytrzymaj, aby dodać element  
do grupy/listy

Przeglądanie grup/list
Rozwijanie lub zwijanie grupy/listy

Naciśnij raz, aby wstrzymać
Cofanie o jeden poziom

Wyświetl nakładkę menu

Wybór numerowanego utworu, stacji lub opcji

Przechodzenie między grupami, listami, utworami, stacjami, itp. 

Wyświetlenie dodatkowych „przycisków” na pilocie Beo4
Naciskaj kilkakrotnie, aby zmieniać „przyciski” 

Tryb oczekiwania

Usuwanie nakładki menu
Naciśnij ponownie, by przełączyć

Tryb oczekiwania 

Usuwanie nakładki menu
Naciśnij ponownie, by przełączyć

*3 UWAGA! Wszystkie widoki z wyjątkiem widoku 
listy odtwarzania.
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Włącz źródło, aby użyć tych funkcji

Obsługa źródeł

Wyświetlanie i obsługa źródeł. Podstawowe zasady obsługi są 

takie same dla każdego ze źródeł. Dodatkowe funkcje znaleźć 

można w nakładkach menu.

Słowniczek 

Obsługa Beo5

Dodawanie/usuwanie z kolorowej listy
Jeśli element już istnieje, nastąpi jego usunięcie  
z kolorowej listy.

Dodawanie elementu do listy

Dodawanie do listy

Wyświetlanie nakładki menu  
i zmiana widoku
Przechodzenie między grupami.

Przeglądanie grup/list

Zmiana źródła
Aby zmienić źródło, wywołaj menu wyboru źródła.*¹

Włączanie źródła
Włączanie urządzenia BeoMaster i wybór źródła.

Usuwanie z listy
Usuwanie zawartości z listy.*3

Przeglądanie grup, wybieranie określonego utworu,  
stacji, zdjęcia lub strony internetowej.*2

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 

Element 
Grupa

Lista

Cyfrowe pliki muzyczne dostępne w systemie Bang & Olufsen.
Stacje radiowe dostępne w Internecie. 
Zdjęcia cyfrowe oraz klipy wideo wyświetlane na ekranie telewizora.
Wybrane strony internetowe wyświetlane na ekranie telewizora.
Elementem może być utwór, zdjęcie, stacja radiowa, lista lub album.
Grupa składa się z co najmniej jednego elementu.
Odnosi się zarówno do listy odtwarzania, jak i kolorowej listy.

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

4

Wybór źródła



Obsługa źródeł

Obsługa Beo4

Przydatne wskazówki

Naciśnij i przytrzymajNaciśnij i przytrzymaj
Wszystkie widoki z wyjątkiem widoku listy odtwarzania

Przejdź pomiędzy 
grupami/listami

Naciśnij i przytrzymaj

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij 

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij Wyświetl 
nakładkę 
menu

Naciśnij

Wybierz źródło i zatwierdź

następnie
Wybierz widok i zatwierdź

Rozwiń grupę/listę

lub

Przejdź 
wewnątrz 
grupy/listy

Zwiń grupę/listę

następnie
Wybierz listę i zatwierdź

Postępuj zgodnie z instrukcjami  
na ekranie

Postępuj zgodnie  
z instrukcjami na 
ekranie

lub

Przejdź 
pomiędzy 
grupami/listami

Naciśnij  
i przytrzymaj

Wyświetl nakładkę 
menu

Wybierz i zatwierdź Wybierz źródło  
i zatwierdź

Wyświetl nakładkę 
menu

Wybierz widok i zatwierdź

Wybierz źródło  
i zatwierdź

Rozwiń 
grupę/listę

Przejdź wewnątrz 
lub zwiń grupę/listę

Wybierz listę i zatwierdź
następnie

UWAGA! Po włączeniu urządzenia BeoMaster 
jego rozruch może potrwać do 30 sekund.

*1 Włączanie źródła

*2 Pomijanie grup/list

*3 Usuwanie zawartości  
listy lub grupy 

Aby wybrać źródło, należy użyć przycisków numerycznych 
1-4.
Naciśnij przycisk lewo/prawo na pilocie, aby pominąć 
grupę/listę.
Możesz usuwać zawartość list lub kolorowych list. We 
wszystkich pozostałych widokach funkcja ta usuwa 
zawartość. Funkcja ta usuwa też listy.

Wybierz źródło i zatwierdźWywołaj menu  
wyboru źródła
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PC 
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Przydatne wskazówki
Grupa 

Instrukcja obsługi

Edytowanie list

Grupą jest np. lista, płyta CD lub album zdjęć. 
Aby dowiedzieć się więcej o dedykowanym oprogramowaniu i urządzeniu 
BeoMaster, zajrzyj do Instrukcji obsługi w programie BeoPlayer w komputerze. 
Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji 
obsługi programu BeoPlayer.

Możesz schować wszystkie płyty CD i nadal mieć dostęp do muzyki za 

pośrednictwem urządzenia BeoMaster. Po skopiowaniu muzyki do urządzenia 

BeoMaster możesz przeglądać ją według gatunku, wykonawcy, albumu, tytułu 

lub folderu. 

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 3, aby skorzystać z funkcji 
‘Random on/off’Odtwarzanie utworów w wybranej grupie  

w losowej kolejności.

Włączanie i wyłączanie  
odtwarzania losowego

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 
‘Show info/Hide info’Wyświetlanie informacji o utworze.

Wyświetlanie/ukrywanie informacji

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 
‘Home/Return’Przesuwanie kursora na aktualnie 

odtwarzany utwór.

Przesuwanie kursora na  
bieżący utwór

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 7, aby skorzystać z funkcji 
‘Full Size cover/Track info view’Wyświetlanie okładki lub informacji  

o utworze na ekranie.

Informacje o okładce/utworze

Wybierz utwór/
album/grupę/listę

Naciśnij przycisk 8, 
aby skorzystać  
z funkcji ‘Delete’Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Usuwanie zawartości Postępuj zgodnie  
z instrukcjami na 
ekranie

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 6, aby skorzystać z funkcji 
‘Play all/Play group’Ustawianie systemu muzycznego do 

odtwarzania całej kolekcji lub grupy/listy.

Odtwarzanie wszystkiego/
odtwarzanie grupy

Wyświetlanie widoków
Wyświetlanie widoków dostępnych dla 
źródła N.MUSIC.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 5, aby skorzystać z funkcji 
‘List root’

Wyświetl nakładkę 
menu

UWAGA! Dla wszystkich źródeł, aby wybrać 
opcję w nakładce menu, możesz nacisnąć 
przycisk MENU, a następnie odpowiedni 
przycisk numeryczny.

N.MUSIC 8



Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 5, aby skorzystać z funkcji 
‘List root’Wyświetlanie widoków dostępnych dla 

źródła N.RADIO.

Wyświetlanie widoków

N.RADIO 

Dostęp do internetowych stacji radiowych na całym świecie. Stacje radiowe 

można sortować według kraju, języka, gatunku i tytułu, jak również tworzyć 

własne listy z ulubionymi stacjami radiowymi.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 
‘Home/Return’Przesuwanie kursora na aktualnie  

odbieraną stację.

Przesuwanie kursora na  
bieżącą stację

Usuwanie zawartości
Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Zmień ustawienie Zapisz ustawienie  
i opuść menu

Konfigurowanie N.RADIO
Zmiana ustawień dla źródła N.RADIO.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 
9, aby skorzystać 
z funkcji 
‘Configuration’

Edytowanie list

Kolorowe listy 

Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji 
obsługi programu BeoPlayer.
Każda kolorowa lista dla źródła N.MUSIC może zawierać maksymalnie  
9 elementów. Każda kolorowa lista dla źródła N.RADIO może zawierać 
maksymalnie 99 stacji. Aby zmienić te ustawienia, zajrzyj do Instrukcji 
obsługi programu BeoPlayer.

Wybierz stację/grupę/
listę

Naciśnij przycisk 8, 
aby skorzystać  
z funkcji ‘Delete’

Postępuj zgodnie  
z instrukcjami na 
ekranie

Wyświetl nakładkę 
menu

EXIT 

9



Przydatne wskazówki
Edytowanie list Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji 

obsługi programu BeoPlayer.

PHOTO 

Używanie dedykowanego oprogramowania komputerowego do porządkowania 

zdjęć i klipów wideo. Oglądanie zdjęć i klipów wideo na ekranie telewizora.

Usuwanie zawartości
Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 3, 
aby skorzystać  
z funkcji ‘Slideshow’Oglądanie zdjęć/klipów z wybranej grupy lub 

wszystkich grup.*1

Uruchamianie pokazu slajdów

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 
‘Show info/Hide info’Wyświetlanie informacji o zdjęciu/klipie.

Wyświetlanie/ukrywanie informacji

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 
‘Home/Return’Przesuwanie kursora na aktualnie oglądane 

zdjęcie/klip wideo.

Przesuwanie kursora na zdjęcie/klip

Zmień ustawienia Zapisz ustawienie  
i opuść menu

Konfigurowanie PHOTO
Zmiana ustawień dla źródła PHOTO.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 9, 
aby skorzystać  
z funkcji 
‘Configuration’

Obracanie/powiększanie zdjęcia
Obracanie i powiększanie zdjęcia na ekranie.

Naciśnij przycisk 6, 
aby skorzystać  
z funkcji ‘Rotate 
right’ lub przycisk 
7, aby skorzystać  
z funkcji ‘Zoom/
Zoom off’

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 
GO/STOP, aby 
powiększyć lub 
zmniejszyć

Naciśnij przycisk lewo/
prawo, aby oglądać 
zdjęcie po kawałku

Wybierz zdjęcie/klip/
grupę/listę

Naciśnij przycisk 8, 
aby skorzystać  
z funkcji ‘Delete’

Postępuj zgodnie  
z instrukcjami na 
ekranie

Wyświetl nakładkę 
menu

Ukryj nakładkę menu
Podczas oglądania klipu wideo na ekranie nie 
jest wyświetlana żadna lista.

Oglądanie klipu wideo
Pomijanie klatek Wstrzymywanie 

odtwarzania
Przewijanie do tyłu 
lub do przodu

Naciśnij przycisk STOP, aby wstrzymać

*1 Zgodnie z ustawieniami w menu ‘Configuration’. 

EXIT 

STOP 
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WEB 

Odwiedzanie ulubionych stron internetowych na ekranie telewizora. 

Przełączanie między stronami i nawigowanie na ekranie telewizora  

za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Wyświetlanie następnej/
poprzedniej
Przechodzenie pomiędzy stronami 
internetowymi.*2

Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 
‘Previous’ lub przycisk 6, aby skorzystać  
z funkcji ‘Next’

Wyświetl nakładkę 
menu

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 
‘Home/Return’Przesuwanie kursora na aktualnie 

wyświetlaną stronę internetową.

Przesuwanie kursora do strony 
internetowej

Przewijanie strony internetowej, kiedy nie jest 
wyświetlana żadna lista.

Przewijanie
Przewijanie strony internetowej

Zmień ustawienia Zapisz ustawienie  
i opuść menu

Konfigurowanie WEB
Zmiana ustawień dla źródła WEB.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 9, 
aby skorzystać  
z funkcji 
‘Configuration’

Zaznacz zakładkę
Dodawanie podświetlonej zakładki do grupy.

Dodawanie zakładek
Naciśnij  
i przytrzymaj

Ukrywanie listy
Przechodzenie do łącza i wyświetlanie nowej 
strony internetowej.

Nawigowanie
Przesuwanie kursora 
na łącze

Zmiana na kursor Wyświet-
lanie nowej  
strony

Zmiana na  
tryb  
przewijania

Wybierz grupę Zatwierdź

Oglądanie wyskakujących okienek
Wyświetlanie listy wyskakujących okienek  
z nakładki menu.

Wyświetl nakładkę 
menu

Naciśnij przycisk 3, aby skorzystać z funkcji 
‘Popup list’

Organizowanie 
zakładek i folderów 

Usuwanie zakładek

*2 Wyskakujące 
okienka

Dodawanie stron, które mają być wyświetlane na ekranie telewizora,  
w programie Internet Explorer w komputerze. Zajrzyj do Instrukcji obsługi 
programu BeoPlayer. 
Wyświetl nakładkę menu, a następnie naciśnij przycisk 8 i postępuj zgodnie  
z instrukcjami na ekranie.
Używaj przycisków 4 i 6, aby oglądać wyskakujące okienka wyświetlane na 
ekranie telewizora.

EXIT 

EXIT 
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Używanie sprzętu z pomieszczenia dodatkowego

Jeżeli posiadasz zainstalowany system BeoLink, możesz korzystać z poniższych 

funkcji z pomieszczenia dodatkowego.

Włączanie źródła N.MUSIC z pomieszczenia 
dodatkowego.

Włączenie N.MUSIC

Włączanie źródła N.RADIO z pomieszczenia 
dodatkowego.

Włączenie N.RADIO
Naciśnij

Naciśnij cyfrę w ciągu dwóch sekund.

Odtwarzanie kolorowych list z pomieszczenia 
dodatkowego.

Odtwarzanie kolorowych list
Naciśnij, aby 
odtworzyć  
kolorową listę

Odtwarzanie konkretnego 
utworu/stacji

Naciśnij, aby odtworzyć konkretny utwór  
lub stację

Dodawanie do kolorowej listy
Szybkie dodawanie utworu lub stacji do 
kolorowej listy. Jeśli utwór lub stacja znajdują 
się już na liście, nie mogą zostać dodane.

Naciśnij i przytrzymaj

Przejdź wewnątrz 
kolorowej listy

Naciśnij

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+
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Konfiguracja systemu

Informacja

Urządzenie BeoMaster może zostać skonfigurowane na wiele sposobów –  

w zależności od innych posiadanych produktów Bang & Olufsen. Jeśli chcesz 

dokonać zmian w konfiguracji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Konfiguracja BeoSound 5

Konfiguracja systemu audio/wideo

W przypadku, gdy urządzenie BeoMaster jest 
skonfigurowane z BeoSound 5, obsługa źródeł 
Muzyka i Radio odbywa się z poziomu 
BeoSound 5.

Urządzenie BeoMaster jest skonfigurowane  
z domowym systemem audio/wideo.

Ważne!
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, ścianki 
zabudowy powinny znajdować się w odległości 
przynajmniej 5 cm po bokach i 10 cm powyżej 
urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający 
podłączony do gniazda elektrycznego musi być 
przymocowany do urządzenia. Należy użyć 
załączonego zacisku do przewodu i śruby.

Informacje na temat obsługi urządzenia 
BeoSound 5 znaleźć można w Instrukcji  
obsługi urządzenia BeoSound 5.

Więcej informacji na temat konfiguracji 
podłączonych urządzeń znaleźć można  
w Instrukacjach obsługi dołączonych do  
tych urządzeń.

Urządzenie BeoMaster można wyłączyć całkowicie 
jedynie przez odłączenie go od gniazda sieciowego.

Czyszczenie Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką.  
Silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką, wilgotną ściereczką i wodą  
z domieszką łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do mycia naczyń.

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Konfiguracja systemu

Głośniki Złącza Power Link są wykorzystywane wyłącznie w konfiguracjach 
BeoSound 5. W konfiguracjach audio/wideo głośniki są podłączone  
do systemu audio lub wideo. 

Nie należy podłączać żadnego urządzenia w systemie do sieci przed podłączeniem 

wszystkich kabli.

*1 UWAGA! Należy łączyć się wyłącznie z siecią 
lokalną (LAN), nie wychodzącą poza obręb 
mieszkania, domu lub budynku.

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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Złącza telewizyjne

Złącze sieci zasilania

Przełącznik  
trybu czuwania

Złącza USB – 
wyłącznie do użytku 

serwisowego!

Złącze sieci 
Ethernet*1

Alternatywne złącza telewizyjne

Złącze dla kompatybilnego systemem audio lub 
wideo oraz do przesyłania w obrębie domu dla 

systemu BeoLink

Złącze zewnętrznego odbiornika 
podczerwieni do wykorzystania  

w przyszłości

Złącze głośników z wejściem cyfrowym

Złącza BeoSound 5  
(POWER, USB i VIDEO)

Złącze lewego i prawego 
kanału wyjściowego 
dźwięku do telewizora



Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania – EULA

Urządzenie BeoMaster zawiera wbudowaną ograniczoną wersję systemu 

operacyjnego Windows XP. Aby korzystać z tej wersji, należy zapoznać się  

z warunkami EULA poniżej.

Warunki EULA są dostępne wyłącznie w języku 
angielskim. Nie jest obecnie dostępne żadne 
tłumaczenie. 

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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Kopia bezpieczeństwa i program antywirusowy 

Kopia bezpieczeństwa
Obowiązek regularnego tworzenia kopii zapasowych 
danych, między innymi zdjęć, muzyki, itp., spoczywa 
na użytkowniku. Użytkownik zobowiązany jest 
zapewnić dostępność danych na nośniku, który 
umożliwia niezwłoczne przeniesienie danych do 
urządzenia BeoMaster, lub w przypadku wymiany 
urządzenia, do nowego egzemplarza urządzenia 
BeoMaster. Użytkownik zobowiązany jest 
przeprowadzić ponowną instalację kopii 
zapasowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kopię bezpieczeństwa można umieścić na biurowym 
komputerze lub na innym zewnętrznym urządzeniu, 
np. na przenośnym dysku twardym. Dane można 
również skopiować na płyty CD lub DVD.

Dane należy również skopiować przed oddaniem 
urządzenia BeoMaster do serwisu. W ramach 
naprawy może okazać się konieczne sformatowanie 
nośnika danych i takie formatowanie, którego 
wynikiem będzie utrata danych, jest wykonywane 
bez uprzedzenia. Bang & Olufsen nie jest 
odpowiedzialny za utratę danych. 

Ponowne instalowanie danych 
Jeśli zajdzie konieczność ponownego zainstalowania 
kolekcji multimediów w urządzeniu BeoMaster, 
należy w tym celu wykorzystać programy BeoPlayer, 
BeoPort lub BeoConnect (tylko użytkownicy 
komputerów Mac). Zapobiega to utracie 
informacji zapisanych w powiązanych tagach. 

Program antywirusowy
Atak wirusa może spowodować awarię systemu  
i utratę ważnych danych. W najpoważniejszych 
przypadkach może zaistnieć potrzeba oddania 
urządzenia BeoMaster do serwisu. Naprawy 
spowodowane atakiem wirusa NIE są objęte 
gwarancją. Urządzenie BeoMaster jest 
wyposażone w program antywirusowy. Program 
ten chroni przed najbardziej powszechnymi 
typami programów używanych przez hakerów. 
Program jest automatycznie aktualizowany przez 
co najmniej 5 lat za pośrednictwem sieci Internet 
pod warunkiem, że urządzenie BeoMaster jest do 
niej podłączone na stałe. Program jest zainstalowany 
w taki sposób, aby natychmiastowo i bez 
powiadamiania usuwać wszystkie pliki, które 
zawierają wirusy. W związku z tym pliki przenoszone 
do urządzenia BeoMaster mogą zostać usunięte.

Bang & Olufsen nie jest odpowiedzialny za żadne 
straty spowodowane atakiem wirusa. 

Należy zawsze przechowywać kopie zapasowe danych w celu upewnienia się, że 

zdjęcia, pliki muzyczne, itp. nie zostaną utracone w przypadku awarii systemu lub 

programu. Urządzenie BeoMaster 5 zawiera wbudowany program antywirusowy 

chroniący przed najbardziej powszechnymi typami wirusów komputerowych. 
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Menu i symbole 

N.MUSIC i widoki

N.RADIO i widoki

PHOTO i widoki

WEB i widoki

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 



Nazwy produktów wymienione w niniejszej 
instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi 
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych 
producentów.
Częściowo wykorzystano technologię Microsoft 
Windows Media Technologies. Copyright © 
1999–2002 Microsoft Corporation. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Media 
oraz Logo Windows są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation  
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Należy pamiętać, że Bang & Olufsen nie będzie  
w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności  
za wynikające, uboczne lub pośrednie szkody 
powstałe w wyniku używania lub nieumiejętności 
użytkowania tego oprogramowania.

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw 1999/5/EC 
i 2006/95/EC.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 
wydały Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Celem 
Dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów  
z produktów elektrycznych i elektronicznych  
oraz promowanie ponownego wykorzystania  
i recyklingu oraz innych form odzysku tego typu 
odpadów. Dyrektywa dotyczy producentów, 
dystrybutorów i konsumentów. Dyrektywa WEEE 
wymaga, aby zarówno producenci jak i końcowi 
odbiorcy pozbywali się sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz jego części w sposób 
bezpieczny dla środowiska oraz, aby sprzęt  
i odpady były ponownie wykorzystywane lub,  
aby odzyskiwano z nich materiały lub energię.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części 
nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi 
odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz jego części muszą 
być zbierane i wyrzucane oddzielnie.

Produkty i sprzęt, który należy zbierać do 
ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych 
form odzysku, jest oznaczony pokazanym na 
ilustracji piktogramem.

Pozbywając się sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego przy wykorzystaniu systemów 
składowania dostępnych w Twoim kraju, chronisz 
środowisko, ludzkie zdrowie i przyczyniasz się do 
oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz ich odpadów 
zapobiega możliwemu skażeniu środowiska 
niebezpiecznymi substancjami, które mogą 
znajdować się w produktach i sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen służy pomocą, 
w jaki sposób należy pozbywać się odpadów  
w Twoim kraju.
 

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 
(Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska 

Prawa autorskie i znaki towarowe 
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