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Dôležité! 
– Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom 

slnečnom svetle, alebo na priamom umelom 
svetle, ako je napr. reflektor.

– Uistite sa, že je výrobok nainštalovaný, 
umiestnený a pripojený v súlade s inštrukciami.

– Výrobok umiestnite na pevný povrch alebo 
stojan, kde ho chcete mať umiestnený nastálo. 
Používajte iba stojany a nástenné držiaky 
schválené firmou Bang & Olufsen!

– Na vrch výrobku neklaďte žiadne predmety.
– Nevystavujte výrobok pôsobeniu vysokej 

vlhkosti, dažďa alebo vysokým teplotám.
– Výrobok je vyvinutý výhradne pre použitie  

v suchom, domácom prostredí. Používajte  
v teplotnom rozsahu 10 - 40 °C.

– V okolí výrobku nechajte dostatok priestoru  
pre primerané vetranie.

– Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme 
do elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky 
káble.

– Výrobok neskúšajte otvoriť. Takéto operácie 
prenechajte osobám kvalifikovaným pre servis.

– V prípade že váš produkt začne vydávať nadmerný 
hluk, mali by ste ho okamžite odovzdať do servisu.

– Výrobok môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ho 
odpojíte od napájacej siete.

Len pre zákazníkov z USA!
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované  
a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne 
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkej 
federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto 
obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej 
ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej 
inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je 
inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže 
spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. 
Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani  
v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie 
spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo 
televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím  
a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť 
interferenciu korigovať jedným alebo viacerými  
z nasledovných opatrení: 
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie antény 

zabezpečujúcej príjem vysielania.
– Zväčšite vzájomnú vzdialenosť medzi týmto 

zariadením a prijímačom.
– Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, 

než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
– Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo 

kvalifikovaného rozhlasového/televízneho 
technika.

Len pre zákazníkov z Kanady!
Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky 
požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie 
spôsobujúce interferenciu.

VÝSTRAHA: Zariadenie nevystavujte 

dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku 

požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. 

Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani 

špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že 

na zariadení nie sú umiestnené žiadne 

predmety, naplnené tekutinami, ako napr. 

vázy. Ak chcete toto zariadenie úplne 

odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú 

zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené 

zariadenie zostane pripravené na 

prevádzku.

Blesk so šípkou v rovnostrannom 
trojuholníku upozorňuje na prítomnosť 
neizolovaných elektrických častí pod 
krytom prístroja, ktorých napätie 
môže byť dostatočne silné na vznik 
nebezpečenstva zásahu osôb 
elektrickým prúdom.

Výkričník v rovnostrannom 
trojuholníku upozorňuje užívateľa na 
obzvlášť dôležité informácie o ovládacích 
prvkoch alebo informácie týkajúce sa 
údržby prístroja.

UPOZORNENIE: Nesnímajte kryt prístroja 
ani jeho zadnú časť. Predídete tým riziku 
zásahu elektrickým prúdom.
Zariadenie neobsahuje súčiastky 
opraviteľné používateľom. Servis 
prenechajte osobám kvalifikovaným  
pre servis.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Systém BeoMaster vám umožní vychutnať si digitálne zdroje 

na produktoch Bang & Olufsen, ktoré už vo svojej domácnosti 

máte. Počúvajte digitálnu hudbu a internetové rádio, prezerajte 

si digitálne fotografie a video klipy a navštívte webové stránky.

Úvod 

Dôležité 

Viac informácií nájdete v Príručke 
nainštalovanej do vášho počítača 
spolu s BeoPlayer.*1

Skôr než začnete Nájdete tu informácie o tom, ako 
môžete na vašom počítači kopírovať 
CD disky, vytvárať skupiny, otvárať 
obľúbené internetové stránky

Ako prenášať digitálny 
obsah z počítača do 
BeoMaster

*1 BeoPlayer alebo BeoPort Ak máte BeoPort box, softvér BeoPlayer sa nazýva BeoPort. V tejto Príručke 
sa odvolávame na špecializovaný softvér v podobe BeoPlayer.

Keď spustíte BeoMaster, môžete 
aktivovať zdroje z ponuky voľby 
zdroja.

Zdroje BeoMaster 5
Stlačte Vyberte 

zdroj
Aktivujte zdroj

Táto Príručka obsahuje informácie, ktoré potrebujete vedieť o každodennom 

používaní vášho výrobku Bang & Olufsen. Váš predajca vám musí váš 

výrobok doručiť, nainštalovať a nastaviť.

Aby ste mohli BeoMaster 5 používať, musí byť pripojený k vášmu počítaču. 

Návod ako používať určený softvér je opísaný v Príručke v PDF formáte, 

ktorá sa dodáva so softvérom BeoPlayer k vášmu počítaču.

Pri navrhovaní a vývoji výrobkov spoločnosti Bang & Olufsen sa berú 

starostlivo do úvahy potreby užívateľa. Preto si prosím nájdite čas a napíšte 

nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom.

Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu webovú stránku na adrese ... 
   www.bang-olufsen.com 

alebo napíšte na:   Bang & Olufsen a/s  

   BeoCare  

   Peter Bangs Vej 15  

   DK–7600 Struer 

Faxujte na číslo:   Bang & Olufsen  

   BeoCare  

   +45 9785 3911 (fax)

Vážený zákazník

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia 
môžu byť bez upozornenia zmenené

3509918 0807 
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Používanie diaľkového ovládača

Táto časť popisuje používanie 

základných funkcií BeoMaster 

pomocou Beo5 a Beo4.

Užitočné tipy
*1 O tlačidlách 

*2 Farebné tlačidlá

Svetlosivé tlačidlá označujú, že musíte na displeji stlačiť text. Tmavosivé tlačidlá označujú, 
že musíte stlačiť tvrdé tlačidlo.
Farebné tlačidlo aktivujete stlačením kolieska vedľa farby.

Spustí sa prehrávanie

Môžete prechádzať medzi skupinami, 
zoznamami, skladbami, stanicami atď.

Prechádzanie cez skupiny/zoznamy
Rozbalíte alebo zabalíte skupinu/zoznam

Stlačením prehrávanie prerušíte
Vrátite sa o jednu úroveň späť

Aktivuje sa BeoMaster (mäkké tlačidlo)*1

Prehrávanie označenej skladby, stanice atď. 
Na potvrdenie/uloženie nastavenia. Podržaním 
pridáte položku do skupiny/zoznamu

Úprava hlasitosti
Ak chcete vypnúť zvuk, rýchlo otočte proti smeru 
hodinových ručičiek

Aktivovanie tlačidiel scene
Opätovným stlačením sa vrátite naspäť

Stlačením sa prehrá obsah farebného zoznamu*2

Ak chcete pridať alebo odstrániť položku  
z farebného zoznamu, stlačte a chvíľu podržte*3

Vyberiete očíslovanú skladbu, stanicu alebo 
možnosť
Opätovným stlačením sa vrátite naspäť

Prejdete späť cez zobrazenia Beo5

Stlačením sa prehrá obsah farebného zoznamu
Ak chcete pridať alebo odstrániť položku z farebného zoznamu,  
stlačte a chvíľu podržte 

Stlačením upravíte hlasitosť
Stlačením tlačidla v prostriedku umlčíte zvuk 

Stláčaním tlačidla LIST zobrazíte PC
Stlačením GO aktivujete zdroj

Prehrávanie označenej skladby, stanice atď.
Na potvrdenie/uloženie nastavenia. Podržaním pridáte položku do 
skupiny/zoznamu 

Prechádzanie cez skupiny/zoznamy
Rozbalíte alebo zabalíte skupinu/zoznam

Stlačením prehrávanie prerušíte 
Vrátite sa o jednu úroveň späť

Zobrazenie prekrývacej ponuky

Výber očíslovanej skladby, stanice alebo možnosti

Na prechádzanie medzi skupinami, zoznamami, skladbami, 
stanicami atď. 

Zobrazenie ďalších „tlačidiel“ v Beo4
Opätovným stlačením zmeníte „tlačidlá“ 

Pohotovostný režim 

Na odstránenie prekrývacej ponuky
Opätovným stlačením môžete prepínať

Pohotovostný režim

Na odstránenie prekrývacej ponuky
Opätovným stlačením môžete prepínať

*3 POZNÁMKA! Všetky zobrazenia okrem 
zobrazenia zoznamu skladieb.

ST
OP PLAY 

BACK 

 Living Room

N.MUSIC N.RADIO PC

V.MEM DTV A.MEM

 TV DVD CD

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V MEM RECORD A MEM 

7 8 9 

4 5 6 

TEXT 0 MENU 

1 2 3 

LIST EXIT 

STOP 

GO 

PLAY 

BACK 

STOP 

PC 

+

PC 

STOP 

MENU 

0 – 9 

LIST 

EXIT



O
vl

ád
an

ie
 z

dr
oj

ov
 •

 P
ou

ží
va

ni
e 

pr
ek

rý
va

cí
ch

 p
on

úk
 •

 P
ou

ží
va

ni
e 

zo
zn

am
ov

Obsah 

 4 Ovládanie zdrojov 

 4 Používanie prekrývacích ponúk

 4 Používanie zoznamov

 8 N.MUSIC 

 9 N.RADIO 

 10 PHOTO 

 11 WEB 

 12 Používanie z pripojenej miestnosti

 16 Inštalácia systému

 20 Ponuky a symboly

Je
dn

od
uc

hé
 p

ou
ží

va
ni

e

3



Aby ste mohli použiť tieto funkcie, 
aktivujte zdroj

Ovládanie zdrojov

Zobrazíte a ovládate zdroje. Základné princípy ovládania  

sú rovnaké pre všetky zdroje. Ďalšie funkcie nájdete  

v prekrývacích ponukách.

Slovník 

Obsluha Beo5

Pridávanie/vymazanie  
z farebného zoznamu
Ak sa položka už v zozname nachádza,  
takto ju z farebného zoznamu vymažete.

Pridáte položku do zoznamu.

Pridávanie do zoznamu

Zobrazenie prekrývacej ponuky  
a zmena zobrazenia
Prechádzanie medzi skupinami.

Prechádzanie cez skupiny/zoznamy

Zmena zdroja
Vyvolaním ponuky voľby zdroja môžete  
zmeniť zdroj.*1

Spustenie zdroja
Aktivujete BeoMaster a vyberiete zdroj.

Vymazanie zo zoznamu
Vymažete obsah zoznamu.*3

Zobrazíte skupiny, vyberiete určitú skladbu,  
stanicu, fotografiu alebo webovú stránku.*2

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 

Položka 
Skupina

List

Digitálne hudobné súbory prístupné prostredníctvom systému Bang & Olufsen. 
Rozhlasové stanice prístupné cez internet. 
Digitálne fotografie a video klipy zobrazené na vašej televíznej obrazovke. 
Vybrané webové stránky zobrazené vo vašom televízore.
Položkou je skladba, fotografia, stanica, zoznam alebo album.
Skupina obsahuje minimálne jednu položku.
Vzťahuje sa na zoznam skladieb a farebný zoznam.

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

4

Výber zdroja



Ovládanie zdrojov

Ovládanie Beo4

Užitočné tipy

Stlačíte a podržíteStlačíte a podržíte 
Všetky zobrazenia ale zobrazenia zoznamu skladieb

Prechádzate medzi 
skupinami/zoznamami

Stlačíte a podržíte

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Stlačíte

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Vyvolajte ponuku 
voľby zdroja

Stlačíte 

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Stlačíte Zobrazíte 
prekrývaciu 
ponuku

Stlačíte 

Vyberiete zdroj a potvrdíte

potom
Vyberiete zobrazenie a potvrdíte

Rozšírite skupiny/
zoznamy

alebo

Vstúpite do 
skupiny/
zoznamu

Zabalíte skupinu/
zoznam

potom
Vyberiete zoznam a potvrdíte

Postupujte podľa informácií na 
obrazovke

Postupujte podľa 
informácií na 
obrazovke

alebo

Prechádzate 
medzi 
skupinami/
zoznamami

Stlačíte a podržíte

Zobrazíte 
prekrývaciu ponuku

Vyberiete a potvrdíte Vyberiete zdroj a potvrdíte

Zobrazíte 
prekrývaciu ponuku

Vyberiete zobrazenie  
a potvrdíte

Vyberiete zdroj a potvrdíte

Rozšírite 
skupiny/
zoznamy

Vstúpite alebo 
zabalíte skupinu/
zoznam

Vyberiete zoznam  
a potvrdíte

potom

POZNÁMKA! Keď zapnete BeoMaster, 
spúšťanie môže trvať až 30 sekúnd.

*1 Aktivovanie zdroja
*2 Preskakovanie  

skupín/zoznamov
*3 Odstránenie obsahu zo 

zoznamu alebo skupiny 

Zdroj vyberiete pomocou číselných tlačidiel 1 - 4.
Skupiny/zoznamy preskakujete stlačením ľavého/pravého 
tlačidla na diaľkovom ovládači.
Zo zoznamov a farebných zoznamov môžete odstrániť obsah. 
Táto funkcia vo všetkých ostatných zobrazeniach vymaže 
obsah. Funkcia taktiež zmaže zoznamy. 

Vyberiete zdroj a potvrdíte

MENU 

PC 

MENU 8 

MENU 

+ 5 

GOGO

+ MENU 

GO

GOPC

MENU

GO

GO

MENU GO

5

GO

GO

8

GO

5
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Užitočné tipy
Skupina 
Príručka

Úprava zoznamov

Skupina je napríklad zoznam, CD alebo fotoalbum. 
Viac informácií o softvéri BeoMaster sa dozviete v Príručke BeoPlayer vo 
vašom počítači.
Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. 
Pozrite si Príručku BeoPlayer

Môžete ukryť všetky vaše CD a stále môžete mať prístup k hudbe prostredníctvom 

BeoMaster. Keď ste hudbu nakopírovali do BeoMaster, môžete si ju prezerať podľa 

žánru, interpreta, albumu, názvu alebo adresára. 

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Random on/off“ stlačíte tlačidlo 3

Prehrávate skladby z vybranej skupiny  
v náhodnom poradí.

Zapínanie/vypínanie náhodného 
prehrávania

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Show info/Hide info“ stlačíte tlačidlo 4

Zobrazíte informácie o skladbe.

Zobrazenie/ukrytie informácií

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Presuniete kurzor na aktuálne prehrávanú 
skladbu.

Nastavenie kurzora na  
aktuálnu skladbu

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Pre „Full Size cover/Track info view“ stlačíte 
tlačidlo 7Na obrazovke zobrazíte obálku v normálnej 

veľkosti alebo informácie o skladbe.

Obálka/informácie o skladbe

Vyberiete skladbu/
album/skupinu/
zoznam

Pre „Delete“ 
stlačíte tlačidlo 8Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Vymazanie obsahu Postupujte podľa 
inštrukcií na obrazovke

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Play all/Play group“ stlačíte tlačidlo 6

Hudobný systém sa nastavíte na prehratie 
celej hudobnej zbierky alebo skupiny/
zoznamu.

Prehrávanie všetkého/prehrávanie 
skupiny

Ukážky zobrazení
Ukážete zobrazenia dostupné pre N.MUSIC.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „List root“ stlačíte tlačidlo 5

Zobrazíte 
prekrývaciu 
ponuku

POZNÁMKA! Pri všetkých zdrojoch môžete  
pri výbere možnosti z prekrývacej ponuky  
stlačiť MENU a následne rýchlo príslušné  
číselné tlačidlo.

N.MUSIC 8



Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „List root“ stlačíte tlačidlo 5

Ukážete zobrazenia dostupné pre N.RADIO.

Ukážky zobrazení

N.RADIO 

Prístup k internetovým rozhlasovým staniciam po celom svete. Rádiá môžete 

triediť na základe krajiny, jazyka, žánru a názvu alebo si vytvoriť zoznamy  

vašich obľúbených staníc.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Kurzor presuniete na aktuálne prehrávanú 
stanicu.

Nastavenie kurzora na  
aktuálnu stanicu

Vymazanie obsahu
Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Zmeníte nastavenie Nastavenie uložíte  
a z ponuky odídete

Konfigurácia N.RADIO
Zmeníte nastavenia pre N.RADIO.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Pre 
„Configuration“ 
stlačíte tlačidlo 9

Úprava zoznamov

Farebné zoznamy 

Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. 
Pozrite si Príručku BeoPlayer. 
Každý farebný zoznam v N.MUSIC môže obsahovať až 9 položiek. Každý 
farebný zoznam v N.RADIO môže obsahovať až 99 staníc. Ak chcete zmeniť 
tieto nastavenia, pozrite si Príručku BeoPlayer. 

Vyberiete stanicu/
skupinu/zoznam

Pre „Delete“ 
stlačíte tlačídlo 8

Postupujte podľa 
inštrukcií na obrazovke

Zobrazíte 
prekrývaciu 
ponuku

EXIT 
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Užitočné tipy
Úprava zoznamov Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. 

Pozrite si Príručku BeoPlayer.

PHOTO 

Pomocou špecializovaného softvéru si môžete vo svojom počítači organizovať 

fotografie a video klipy. Vychutnávajte si digitálne fotografie a video klipy na 

vašej televíznej obrazovke.

Vymazanie obsahu
Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Pre „Slideshow“ 
stlačíte tlačidlo 3Prezeráte fotografie/klipy vo vybranej skupine 

alebo vo všetkých skupinách.*1

Spustenie prezentácie

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Show info/Hide info“ stlačíte tlačidlo 4

Zobrazíte informácie o fotografii/klipe.

Zobrazenie/ukrytie informácií

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Kurzor presuniete na prezeranú  
fotografiu/video.

Nastavenie kurzora na  
fotografiu/klip

Zmeníte nastavenia Nastavenie uložíte  
a z ponuky odídete

Konfigurácia PHOTO
Zmeníte nastavenia pre PHOTO.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Pre „Configuration“ 
stlačíte tlačidlo 9

Otočenie/priblíženie fotografie
Otočíte alebo priblížite fotografiu na 
obrazovke.

Pre „Rotate right“ 
stlačíte tlačidlo 6  
a pre „Zoom/Zoom 
off“ stlačíte 
tlačidlo 7

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Na zväčšenie/
zmenšenie stlačíte 
tlačidlo GO/STOP

Na posúvanie stlačíte 
tlačidlo vľavo/vpravo.

Vyberiete fotografiu/
klip/skupinu/zoznam

Pre „Delete“ 
stlačíte tlačidlo 8

Postupujte podľa 
inštrukcií na 
obrazovke

Zobrazíte 
prekrývaciu 
ponuku

Ukrytie prekrývacej 
ponukyPočas sledovania videoklipu nie je na 

obrazovke zobrazený žiaden zoznam.

Sledovanie videoklipu
Preskakovanie 
snímkov

Pozastavenie 
prehrávania

Posúvanie sa späť 
alebo dopredu

Stlačením tlačidla STOP prezeranie prerušíte

*1 Podľa nastavení v ponuke „Configuration“. 

EXIT 

STOP 
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WEB 

Navštívte prostredníctvom televízora svoje obľúbené webové stránky.  

Na televíznej obrazovke môžete medzi obľúbenými stránkami prepínať  

a navigovať pomocou diaľkového ovládania.

Zobrazenie nasledujúcej/
predchádzajúcej
Prechádzate medzi internetovými 
stránkami.*2

Pre „Previous“ (predchádzajúcu) stlačíte 
tlačidlo 4 a pre „Next“ (nasledujúcu) 
webovú stránku stlačíte tlačidlo 6.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Kurzor presuniete na aktuálne zobrazenú 
webovú stránku.

Nastavenie kurzora na webovú 
stránku

Keď nie je zobrazený žiaden zoznam, môžete 
sa na webovú stránku prerolovať.

Rolovanie 
Prerolovanie na internetovú stránku

Zmeníte nastavenia Nastavenie uložíte  
a z ponuky odídete

Konfigurácia WEB
Zmeníte nastavenia pre WEB.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku

Pre „Configuration“ 
stlačíte tlačidlo 9

Vyberiete záložku
Pridáte zvýraznenú záložku do skupiny.

Pridanie záložky
Stlačíte a podržíte

Ukryjete zoznam
Prejdete k linku a zobrazíte novú webovú 
stránku.

Navigovanie
Presuniete kurzor na 
prepojenie

Zmeníte na kurzor Zobrazíte 
novú 
stránku

Zmeníte na 
rolovací 
režim

Vyberiete skupinu Potvrdíte

Prezeranie vyskakovacích okien
Zobrazíte zoznam vyskakovacích okien  
z prekrývacej ponuky.

Zobrazíte prekrývaciu 
ponuku Pre „Popup list“ stlačíte tlačidlo 3

Organizovanie 
záložiek a adresárov 
Vymazanie záložiek

*2 Vyskakovacie okná

Pridáte webové stránky, ktoré si chcete prezerať na televíznej obrazovke  
v programe Internet Explorer vo vašom počítači. Pozrite si Príručku BeoPlayer 
Zobrazíte prekrývaciu ponuku, potom stlačíte tlačidlo 8 a postupujete podľa 
informácií na obrazovke.
Pomocou tlačidiel 4 a 6 si prezriete vyskakovacie okná vyobrazené na televíznej 
obrazovke. 

EXIT 

EXIT 
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Používanie z pripojenej miestnosti

Ak máte doma nainštalovaný BeoLink, z prepojenej miestnosti môžete používať 

nasledujúce funkcie.

Zapnete N.MUSIC z prepojenej miestnosti.

Zapnutie N.MUSIC

Zapnete N.RADIO z prepojenej miestnosti.

Zapnutie N.RADIO
Stlačíte

V priebehu dvoch sekúnd stlačíte číslo.

Prehrávate farebné zoznamy z prepojenej 
miestnosti.

Prehrávanie farebných zoznamov
Stlačením sa prehrá 
obsah farebného 
zoznamu

Prehrávanie určitej skladby/stanice
Stlačením sa prehrá určitá skladba alebo stanica

Pridávanie do farebného zoznamu
Rýchlo pridáte skladby alebo stanice do 
farebného zoznamu. Skladba alebo stanica, 
ktorá sa už v zozname nachádza, sa nedá 
opäť pridať do tohto zoznamu.

Stlačíte a podržíte

Vstúpite do farebného 
zoznamu

Stlačíte

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+
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Inštalácia systému 

Informácie 

BeoMaster môžete nainštalovať rôznymi spôsobmi - závisí to od ostatných produktov 

Bang & Olufsen, ktoré vlastníte. Ak potrebujete vykonať zmeny vo vašej inštalácii, 

obráťte sa na svojho predajcu.

Inštalácia BeoSound 5

Inštalácia audio alebo video systému

Ak je BeoMaster nainštalovaný cez BeoSound 5, 
ovládanie hudby a rádia prebieha cez BeoSound 5.

BeoMaster je nainštalovaný vo vašom audio/video 
systéme.

Dôležité 
Aby sa zaistilo dostatočné vetranie, nechajte po 
bokoch produktu miesto aspoň 5 cm (2") a nad 
ním aspoň 10 cm (4").
Z bezpečnostných dôvodov musí byť sieťový kábel 
vedený zo zásuvky pripevnený k produktu. Použite 
priloženú káblovú svorku a skrutku.

Informácie o obsluhe BeoSound 5 nájdete  
v Príručke BeoSound 5.

Informácie o inštalácii pripojených produktov 
nájdete v príručkách priložených k týmto 
produktom.

Systém BeoMaster je možné úplne vypnúť iba 
vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.

Čistenie Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Na odstránenie škvŕn alebo  
špiny použite mäkkú, vlhkú látku a roztok vody a jemného saponátu, napríklad  
na umývanie riadu.

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Inštalácia systému

Reproduktory Pripojenia Power Link sa používajú iba pri inštalácii BeoSound 5. Pri inštalácii 
audio/video sú reproduktory pripojené na audio alebo video systém. 

Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do elektrickej siete, kým ste 

nepripojili všetky káble.

*1 POZNÁMKA! Pripojte iba do miestnej siete 
(LAN), ktorá neopúšťa váš byt, dom alebo budovu.

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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Pripojenia do televízora

Sieťové napájanie

Tlačidlo 
pohotovostného 

režimu

Pripojenie USB - len 
na servisné účely!

Pripojenie 
Ethernet*1

Alternatívne pripojenia  
do televízora

Pripojenie ku kompatibilnému audio a video 
systému - a pre potreby šírenia BeoLink po dome

Externý prijímač infračerveného signálu 
pre použitie v budúcnosti

Pre reproduktory s digitálnym vstupom

Pripojenie BeoSound 5  
(POWER, USB a VIDEO)

Ľavý a pravý výstup 
zvukového kanála do 
televízora



Licenčná zmluva pre koncového používateľa - EULA

Súčasťou zariadenia BeoMaster je limitovaná edícia operačného systému  

Windows XP®. Aby ste túto edíciu mohli používať, musíte si prečítať podmienky 

EULA uvedené nižšie.

Všimnite si, že podmienky EULA sú iba v angličtine. 
Momentálne nie je k dispozícii žiaden legálne 
správny preklad. 

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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Bezpečná kópia a antivírusový program 

Bezpečnostná kópia údajov
Je zodpovednosťou používateľa, aby pre seba 
pravidelne vytváral bezpečnostné kópie údajov, 
vrátane, ale nie obmedzene na súbory, fotografie, 
hudbu, atď. Je zodpovednosťou používateľa  
zaistiť, aby tieto údaje boli dostupné na médiách, 
ktoré môžu byť okamžite prenesené naspäť na 
zariadenie BeoMaster, alebo v prípade, že zariadenie 
BeoMaster vymeníte, na nové zariadenie BeoMaster 
a je zodpovednosťou používateľa, aby tieto 
bezpečnostné kópie v prípade potreby nainštaloval.

Bezpečnostnú kópiu môžete umiestniť na váš 
pracovný počítač, alebo na akékoľvek externé 
zariadenie, ako napríklad prenosný pevný disk, 
alebo môžete údaje nakopírovať na médium  
CD-ROM, alebo disk DVD.

Z údajov musíte vytvoriť bezpečnostnú kópiu aj  
v prípade, keď dávate zariadenie BeoMaster do 
servisu. Často bude nutné sformátovať dátovú 
časť média, ako časť opravy a takéto formátovanie 
s následnou stratou dát bude prevedené bez 
upozornenia. Spoločnosť Bang & Olufsen nenesie 
zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov.

Preinštalovanie údajov
Ak je potrebné preinštalovať vašu hudobnú zbierku 
v BeoMaster, na prenos zbierky do BeoMaster musíte 
použiť BeoPlayer, BeoPort alebo BeoConnect (len 
pre užívateľov MAC). Vďaka tomu nestratíte s tým 
spojené informácie označujúce túto zbierku.

Antivírusový program
Vírusový útok môže mať za následok zrútenie 
systému a stratu dôležitých údajov. Vo vážnych 
prípadoch bude možno nutné odovzdať 
zariadenie BeoMaster do servisu. Na opravu 
poruchy spôsobenej vírusovým útokom sa 
NEvzťahuje záruka. Systém BeoMaster používa 
antivírusový program. Tento program chráni pred 
najbežnejšími hackerskými programami. Program 
sa automaticky aktualizuje cez internet počas 
najmenej piatich rokov za predpokladu, že systém 
BeoMaster je trvale pripojený k internetu. Program 
funguje tak, že okamžite a bez upozornenia 
odstraňuje všetky súbory, ktoré obsahujú vírusy.  
V dôsledku toho môžu byť vymazané súbory 
prenesené do systému BeoMaster.

Spoločnosť Bang & Olufsen nenesie  
zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá je 
následkom vírusového útoku.

Aby ste zaistili, že vaše dáta (fotografie, hudobné súbory, atď.) sa nestratia  

v prípade zlyhania systému alebo programu, mali by ste si vždy robiť zálohu vašich 

dát. Systém BeoMaster 5 používa antivírusový program, ktorý blokuje najbežnejšie 

počítačové vírusy. 
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Ponuky a symboly

N.MUSIC a zobrazenia

N.RADIO a zobrazenia

PHOTO a zobrazenia

WEB a zobrazenia

20

Playlists 

Genre 

Artists 

Albums 

Titles 

Folders 

Playlists 

Genre 

Language 

Country 

Titles 

Playlists 

Dates 

Folders 

Bookmarks 

History 

Popups 

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

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

Rename 

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

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

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

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

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

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



Názvy produktov zmienené v tejto príručke môžu 
byť obchodnými značkami alebo registrovanými 
obchodnými značkami iných spoločností.
Časti využívajú Microsoft Windows Media 
Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft 
Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, 
Windows Media a Windows Logo sú registrované 
obchodné značky spoločnosti Microsoft v Spojených 
štátoch a/alebo iných krajinách.

Vezmite, prosím, na vedomie, že Bang & Olufsen 
za žiadnych okolností nebude zodpovedať za 
žiadnu následnú, náhodnú ani nepriamu škodu, 
ktorá vznikne z používania alebo z nemožnosti 
používať software.

Tento výrobok je v zhode s opatreniami smernice 
1999/5/EC a 2006/95/EC.

Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali 
smernicu o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie 
objemu odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení a podpora opätovného používania, 
recyklácie a iných foriem využívania takéhoto 
odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, 
distribútorov aj užívateľov. Smernica WEEE 
obsahuje požiadavku, aby tak výrobcovia, ako aj 
koneční spotrebitelia likvidovali odpad z elektrických 
a elektronických zariadení a súčiastok ekologickým 
spôsobom a aby boli materiál a energia zo zariadení 
a odpadu opakovane použité alebo inak využité.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení  
a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu  
s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu  
je potrebné realizovať oddelene.
Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať 
do zberu za účelom ich opakovaného použitia, 
recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú 
označené uvedeným symbolom.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení prostredníctvom určených zberných 
systémov prispievate k ochrane životného prostredia, 
ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu 
využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu  
z elektrických a elektronických zariadení sa 
predchádza možnej kontaminácii prírodného 
prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto 
druhu odpadu môžu nachádzať. 
Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí 
so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

Odpad z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE) - ochrana  

životného prostredia

Poďakovanie a záruka 
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