
BeoMedia 1
Lietotāja rokasgrāmata 



Tikai ASV! 
PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta, un ir konstatēta 
tās atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem, 
kas noteikti saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie 
ierobežojumi ir radīti, lai nodrošinātu aizsardzību 
pret ierīču kaitīgo iedarbību. 
Šī ierīce ražo, izmanto un var izstarot radiofrekvences 
enerģiju, un, ja tā netiek pareizi instalēta un lietota 
saskaņā ar instrukciju, ierīce var kaitīgi ietekmēt 
radiosakarus. Tomēr nevar garantēt, ka traucējumi 
netiks izraisīti kādā konkrētā sistēmā. Ja šī ierīce 
tomēr nevēlami ietekmē radiouztvērēja vai televizora 
darbību, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, 
lietotājam jāmēģina šo ietekmi pārtraukt, veicot 
kādu no tālāk minētajām darbībām:
– Pagrieziet uztverošo antenu citā virzienā vai 

pārvietojiet to uz citu vietu. 
– Novietojiet iekārtu tālāk no uztvērēja. 
– Pievienojiet ierīci citai strāvas avota ligzdai, kurai 

nav pievienots uztvērējs. 
– Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju 

vai pieredzējušu radio/televīzijas iekārtu tehniķi. 

Tikai Kanādai! 
Šis B klases digitālais aparāts atbilst visiem Kanādas 
noteikumiem par ierīču izmantošanu un atkritumu 
apsaimniekošanu. 

BRĪDINĀJUMS. Lai samazinātu risku 
saņemt elektriskās strāvas triecienu, 
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma 
iedarbībai. Nepakļaujiet šo iekārtu ūdens 
pilienu vai šļakstu ietekmei un pārliecinieties, 
ka priekšmeti, kas piepildīti ar ūdeni, 
piemēram, vāzes, neatrodas uz iekārtas. 

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas 
avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa 
spraudni no tīkla kontaktligzdas. Atvienotā 
ierīce joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.

Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens 
simbols ar bultu ir paredzēts, lai pievērstu 
lietotāja uzmanību tam, 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 ietvertajā 
dokumentācijā.

UZMANĪBU! Lai samazinātu risku 
saņemt strāvas triecienu, nenoņemiet 
vāku (vai aizmugures paneli).  
Ierīces iekšpusē nav tādu daļu, kuru 
apkope būtu jāveic lietotājam.Meklējiet 
palīdzību pie kvalificētiem servisa 
darbiniekiem.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai iepazīstinātu 

lietotāju ar vienkāršu ierīces BeoMedia 1 lietošanu. 

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā izmantot ierīces 

BeoMedia 1 pamatfunkcijas — piemēram, kā 

aktivizēt šo izstrādājumu, kā izvēlēties avotus un kā 

pārvietoties ekrānā, izmantojot tālvadības pulti Beo4. 

Tajā sniegti arī noderīgi padomi, kā pilnībā izmantot 

šī izstrādājuma iespējas. 

Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces BeoMedia 1 

lietošanu, skatiet ekrāna lietošanas rokasgrāmatu, 

kuras apraksts sniegts šīs rokasgrāmatas 7. lpp. 

Par šo rokasgrāmatu 3
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Iepazīšanās ar ierīci BeoMedia, 6 

 • Pirms ieslēgšanas 
 • Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmata

Ierīces BeoMedia lietošanas sākšana, 8 

 • Tālvadības pults Beo4 izmantošana kopā ar ierīci BeoMedia 
 • Priekšplāna izvēļņu lietošana 

Ierīces BeoMedia avotu izmantošana, 10 

 • N.MUSIC 
 • N.RADIO 
 • PHOTO 
 • WEB 

Ierīces BeoMedia 1 iestatīšana, 14 

 • Ierīces BeoMedia 1 ekspluatācijas nosacījumi
 • Savienojumu shēmas 

Drošības kopija un pretvīrusu programma, 18 

 • Drošības kopija
 • Datu instalēšana atkārtoti
 • Pretvīrusu programma
 • Lietotāja licences līgums — EULA (End User Licence Agreement) 

Saturs 

Mēs ceram, ka Bang & Olufsen 

pārdevējs piegādās, uzstādīs un 

iestatīs ierīci BeoMedia 1. Tomēr šajā 

rokasgrāmatā ir iekļauta informācija 

par to, kā ierīci BeoMedia 1 pievienot 

sistēmai. Tas var noderēt, ja vēlēsities 

pārvietot izstrādājumu uz citu vietu 

bez pārdevēja palīdzības, tomēr šī 

informācija nav tik pilnīga, lai 

izstrādājuma uzstādīšanu varētu  

veikt jūs pats. 
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Ierīces BeoMedia lietošana nodrošina 

visu veidu jauno digitālo multivides 

avotu izmantošanas iespēju Bang & 

Olufsen audio un video sistēmās, kas 

jau ir uzstādītas jūsu mājās. Jaunie 

avoti ir šādi: 

– digitāla formāta mūzikas ieraksti, 

– interneta radio, 

– digitāli fotoattēli un videoklipi, 

– interneta vietnes. 

Lai šo avotus varētu izmantot pilnībā, 

pirms lietošanas jāpārsūta dati, 

jāievada iecienītāko vietņu saraksts 

un jāizveido atskaņošanas saraksti. 

Pēc tam, kad sāksit lietot ierīci 

BeoMedia, papildu palīdzības 

informāciju varēsit atrast arī ierīces 

BeoMedia ekrāna rokasgrāmatā. 

 Iepazīšanās ar ierīci BeoMedia 

Pirms ierīces BeoMedia avotu izmantošanas 
sākuma digitālā formāta mūzikas ieraksti  
un fotoattēli no datora jāpārsūta uz ierīci 
BeoMedia, kā arī jāievada iecienītāko vietņu 
saraksts. 

Var arī izveidot iecienītāko tīkla radiostaciju 
un mūzikas ierakstu atskaņošanas sarakstus. 
Lai personiskos datus pārsūtītu uz ierīci 
BeoMedia un izveidotu iecienītāko vietņu, 
radiostaciju un atskaņošanas sarakstus, 
izmantojiet datoru. 

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet  
datora rokasgrāmatu, kas ir instalēta ierīcē 
BeoMedia un kuru var atrast, izmantojot 
datora darbvirsmas vadības joslu. 

Izmantojiet datora rokasgrāmatu, lai uzzinātu,  
kā uz ierīci BeoMedia pārsūtīt digitāla formāta 
mūzikas ierakstus un personiskos fotoattēlus un 
kā ievadīt iecienītāko vietņu sarakstus un izveidot 
atskaņošanas sarakstus*.

Pirms ieslēgšanas 

N.MUSIC

PC  CD

PHOTO

N.RADIO

PC  TV

GO

SETUP

GUIDE

STOP

N.MUSIC

PC  CD

PHOTO

N.RADIO

GO

SETUP

GUIDE

STOP
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*ŅEMIET VĒRĀ! Šajā lappusē redzamajā attēlā  
ir parādīts programmas BeoPlayer interfeiss. 
Programmatūru BeoConnect izmanto sistēmas 
Macintosh datoros, un tādēļ datora rokasgrāmatas 
izskats būs atšķirīgs. 



Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmata 

Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmatu jebkurā 
laikā var atvērt televizora ekrānā, lai iegūtu 
plašāku informāciju un noderīgus padomus 
par ierīces BeoMedia 1 lietošanu. 

Ierīces BeoMedia ekrāna rokasgrāmatas 
atvēršana 
> Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz 

tālvadības pults Beo4 displejā tiek parādīts 
izvēlnes elements PC, un pēc tam nospiediet 
pogu GO. 

> Izmantojiet pogu , lai sarakstu ritinātu uz leju 
un izgaismotu vajadzīgo ierīces BeoMedia avotu, 
un pēc tam nospiediet pogu GO. 

> Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu izvēlni 
priekšplānā, un pēc tam nospiediet cipara pogu 
2, lai atvērtu rokasgrāmatu. 

Pēc ierīces BeoMedia avota izvēles televizora 
ekrānā var atvērt ierīces BeoMedia lietošanas 
rokasgrāmatu. 

Titles   Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Σ

The menu overlay to the left shows you 

what you can do when the BeoMedia 

source N.RADIO is activated. 

To bring up the overlay, press the red 

button.

To remove the overlay, press the red 

button again.

You cannot operate BeoMedia while this 

on-screen Guide is activated.

To change the Guide language, press 

STOP.

Guide
1 / 8

EXIT
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Izmantojiet tālvadības pulti Beo4, lai aktivizētu 
ierīci BeoMedia un izvēlētos avotus. 

Nospiediet pogu LIST vairākas 
reizes, līdz tiek parādīts izvēlnes 
elements PC. Pēc tam nospiediet 
pogu GO, lai aktivizētu ierīci 
BeoMedia 

Pēc tam, kad ierīce BeoMedia ir 
aktivizēta, ekrānā tiek parādīts 
avotu saraksts, kā tas redzams 
attēlā pa labi 

Izmantojiet bultiņu pogas, lai 
izgaismotu vajadzīgo ierīces 
BeoMedia avotu. Pēc tam 
nospiediet pogu GO 

Nospiediet sarkano pogu, lai 
atvērtu izvēlētā avota 
priekšplāna izvēlni 

Izmantojot ierīci BeoMedia, var viegli piekļūt digitāla 
formāta mūzikas ierakstiem, personiskajiem 
fotoattēliem, iecienītākajām vietnēm un vairāk 
nekā 4000 interneta radiostacijām visā pasaulē. 

Pēc personisko datu pārsūtīšanas uz 

atsevišķiem ierīces BeoMedia avotiem 

var sākt tās lietošanu. 

Tālvadības pults Boe4 tiek izmantota 

ierīces BeoMedia darbības vadīšanai, 

piemēram, lai ieslēgtu avotus, 

pārvietotos pa ekrānu un atvērtu 

dažādu avotu priekšplāna izvēlnes. 

Ierīces BeoMedia lietošanas sākšana 

Tālvadības pults Beo4 izmantošana kopā ar ierīci BeoMedia 

LIST
PC

GO

GO

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB
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ŅEMIET VĒRĀ! Ja ierīci BeoMedia ieslēdzat no 
gaidīšanas režīma, tās ieslēgšanās laiks var 
sasniegt 30 sekundes. 



Katram ierīces BeoMedia avotam ir sava 
priekšplāna izvēlne, kurā tiek parādītas 
izvēlētā avota opcijas. Nospiediet tālvadības 
pults Beo4 sarkano pogu, lai atvērtu 
priekšplāna izvēlni. 

Pēc tam, kad ir atvērta priekšplāna izvēlne, 
nospiediet attiecīgo tālvadības pults Beo4 
krāsaino vai cipara pogu, lai aktivizētu 
vajadzīgo funkciju — piemēram, nospiediet 
cipara pogu 3, lai sāktu slaidrādi, vai cipara 
pogu 5, lai veiktu tālummaiņu, kā attēlā pa labi 
parādīts funkcijas PHOTO priekšplāna izvēlnē. 

Ja krāsaino pogu funkcijas zināt no galvas, tās 
var izmantot, neatverot ekrānā priekšplāna 
izvēlni. 

Lai aktivizētu jebkuru cipara pogu, vienmēr 
vispirms jānospiež sarkanā poga un tūlīt pēc 
tam vajadzīgā cipara poga. 

Priekšplāna izvēlnē tiek parādītas katra ierīces 
BeoMedia avota pieejamās opcijas. Pēc priekšplāna 
izvēlnes atvēršanas nospiediet attiecīgo pogu, lai 
aktivizētu vajadzīgo funkciju. 

Priekšplāna izvēļņu lietošana 

Folders   Menu

This menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Guide

Slide show

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete

Configuration

1
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3

4

6

6

7

8

9

Folders Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Guide

Slide show

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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Ierīces BeoMedia avotu izmantošana 

Funkcija N.MUSIC nodrošina iespēju noglabāt 
visus kompaktdiskus, jo, izmantojot jūsu mājās 
uzstādītās Bang & Olufsen video un audio 
sistēmas, joprojām varēsit piekļūt visiem 
saviem mūzikas ierakstiem. 

Pēc tam, kad visi mūzikas ieraksti ir pārkopēti 
uz ierīci BeoMedia, tie automātiski tiek 
sakārtoti pēc nosaukuma, albuma, izpildītāja 
un žanra — šādi tos var viegli atrast. 

Var izveidot arī savus atskaņošanas sarakstus 
un piekļūt tiem pēc vēlēšanās — izveidojiet 
atsevišķu, katram gadījumam atbilstošu 
atskaņošanas sarakstu. 

Funkcijas N.MUSIC aktivizēšana 
> Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek 

parādīts izvēlnes elements PC, un pēc tam 
nospiediet pogu GO, lai kā avotu izvēlētos ierīci 
BeoMedia. 

> Izmantojiet pogu , lai kursoru pārvietotu uz 
izvēlnes elementu N.MUSIC, un pēc tam 
nospiediet pogu GO. 

Funkcijas N.MUSIC lietošana 
> Pēc tam, kad funkcija N.MUSIC ir aktivizēta, 

nospiediet zaļo pogu vairākas reizes, lai 
pārslēgtu dažādu veidu skatus — Artists 
(Izpildītāji), Genre (Žanrs), Folders (Mapes), 
Titles (Nosaukumi), Playlists (Atskaņošanas 
saraksti) un Albums (Albumi). 

> Izmantojiet pogu  vai , lai pārietu uz citu 
pieejamo N.MUSIC mūzikas ierakstu. 

> Pēc tam nospiediet pogu GO, lai izvēlētos 
mūzikas ierakstu.

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir 
pieejamas pēc funkcijas N.MUSIC aktivizēšanas. 
Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna 
izvēlni. 

Noderīgi padomi 
Ja nospiedīsit zilo pogu, lai paslēptu sarakstu, ekrānā 
būs redzama tikai informācija par mūzikas ierakstu, 
kuru pašlaik klausāties. Šajā skatā pogu  un  
var izmantot, lai pārietu uz citu mūzikas ierakstu, 
bet pogu  un  — lai pārietu uz citu grupu. 

Lai atkal rādītu sarakstu, nospiediet zilo pogu. Šajā 
skatā pogu  var izmantot, lai sakļautu grupas, 
bet  — lai pārietu uz citu grupu. “Grupa” ir, 
piemēram, atskaņošanas saraksts, kompaktdisks 
vai fotoattēlu albums. 

Lai Bang & Olufsen televizora ekrānā 

atvērtu ierīces BeoMedia avotus un 

vadītu to darbību, izmantojiet 

tālvadības pulti Beo4. 

Ierīces BeoMedia avotu lietošanas 

pamatdarbības visiem avotiem ir 

vienādas — piemēram, pārvietošanās 

pa ekrānu, izvēle no saraksta vai 

skata maiņa. 

Citos gadījumos priekšplāna izvēlnē 

parasti tiek parādītas katram avotam 

pieejamās papildu funkcijas, kas 

dažādiem avotiem ir atšķirīgas. 

N.MUSIC 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

Random on

.

.

.
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Delete
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Vai vēlaties klausīties džezu no Čikāgas vai ziņas 
no Singapūras? Funkcija N.RADIO nodrošina 
iespēju, izmantojot jūsu mājās uzstādītās 
Bang & Olufsen video un audio sistēmas, 
viegli piekļūt vairāk nekā 4000 interneta 
radiostacijām. 

Radiostacijas var kārtot pēc valsts, valodas, 
žanra un nosaukuma, kā arī var izveidot 
iecienītāko radiostaciju sarakstus. 

Funkcijas N.RADIO aktivizēšana 
> Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek 

parādīts izvēlnes elements PC, un pēc tam 
nospiediet pogu GO, lai kā avotu izvēlētos ierīci 
BeoMedia. 

> Izmantojiet pogu , lai kursoru pārvietotu uz 
izvēlnes elementu N.RADIO, un pēc tam 
nospiediet pogu GO. 

Funkcijas N.RADIO lietošana 
> Pēc tam, kad funkcija N.RADIO ir aktivizēta, 

nospiediet zaļo pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu 
dažādu veidu skatus — Titles (Nosaukumi), 
Genres (Žanri), Language (Valoda), Country 
(Valsts) un Playlists (Atskaņošanas saraksti). 

> Izmantojiet pogu  vai , lai pārietu uz citu 
N.RADIO radiostaciju. 

> Pēc tam nospiediet pogu GO, lai izvēlētos 
radiostaciju. 

Noderīgi padomi 
Klausoties N.RADIO, radiostacijas var pievienot 
atskaņošanas sarakstam vai pārvietot.

Atskaņošanas sarakstu (Playlist) skatā nospiediet 
dzelteno pogu, lai pārvietotu izgaismoto radiostaciju 
vai atskaņošanas sarakstu. 

Jebkurā citā skatā dzelteno pogu nospiediet,  
lai izgaismoto radiostaciju vai grupu pievienotu 
atskaņošanas sarakstam. 

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir 
pieejamas pēc funkcijas N.RADIO aktivizēšanas. 
Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna 
izvēlni. 

N.RADIO 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide
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>> Ierīces BeoMedia avotu izmantošana 

Ierīces BeoMedia funkcija PHOTO nodrošina 
iespēju Bang & Olufsen televizorā draugiem 
un ģimenei demonstrēt digitālus fotoattēlus 
un videoklipus. 

Fotoattēlu kārtošana ir ļoti vienkārša, turklāt 
tos var skatīties dzīvojamā istabā uzstādītā 
televizora ekrānā, nevis portatīvā datora 
ekrānā. 

Funkcijas PHOTO aktivizēšana 
> Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek 

parādīts izvēlnes elements PC. Pēc tam nospiediet 
pogu GO, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia. 

> Izmantojiet pogu , lai kursoru pārvietotu uz 
izvēlnes elementu PHOTO, un pēc tam 
nospiediet pogu GO. 

Funkcijas PHOTO lietošana 
> Pēc tam, kad funkcija PHOTO ir aktivizēta, 

nospiediet zaļo pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu 
dažādu veidu skatus — Dates (Datumi), Folders 
(Mapes) un Playlists (Demonstrēšanas saraksti). 

> Izmantojiet pogu  vai , lai pārietu uz citu 
fotoattēlu vai videoklipu. 

> Pēc tam nospiediet pogu GO, lai skatītu 
fotoattēlu vai videoklipu. 

> Nospiediet zilo pogu, lai attēlu skatītu 
pilnekrāna režīmā. 

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas, kas ir 
pieejamas pēc funkcijas PHOTO aktivizēšanas. 
Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna 
izvēlni. 

Noderīgi padomi 
Lai sāktu fotoattēlu slaidrādi, nospiediet sarkano 
pogu un tūlīt pēc tam cipara pogu 3. 

PHOTO 
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Ierīces BeoMedia funkcija WEB nodrošina 
iespēju apmeklēt iecienītākās vietnes, 
izmantojot Bang & Olufsen televizoru un 
neieslēdzot datoru. Izmantojot tālvadības 
pulti Beo4, var pāriet uz citu vietni un 
pārvietoties televizora ekrānā.

Funkcijas WEB aktivizēšana 
> Nospiediet pogu LIST vairākas reizes, līdz tiek 

parādīts izvēlnes elements PC. Pēc tam nospiediet 
pogu GO, lai kā avotu izvēlētos ierīci BeoMedia. 

> Izmantojiet pogu , lai izvēlētos funkciju WEB, 
un pēc tam nospiediet pogu GO. 

Funkcijas WEB lietošana 
> Pēc tam, kad funkcija WEB ir aktivizēta, 

nospiediet zaļo pogu vairākas reizes, lai pārslēgtu 
dažādu veidu skatus — Bookmarks (Grāmatzīmes), 
History (Vēsture) un Popups (Uznirstošie logi). 

> Izmantojiet pogu  vai , lai pārietu uz citu 
pieejamu vietni. 

> Pēc tam nospiediet pogu GO, lai ekrānā atvērtu 
izvēlēto vietni. 

> Nospiediet zilo pogu, lai attēlu skatītu 
pilnekrāna režīmā. 

Noderīgi padomi 
Lai varētu pārvietoties pa vietni, izmantojot 
tālvadības pulti Beo4, vispirms, nospiežot zilo 
pogu, jāpaslēpj saraksts. Nospiediet arī sarkano 
pogu, lai paslēptu izvēlni, ja tā tiek rādīta. 

>  Pēc tam izmantojiet pogas , ,  un , lai 
ritinātu lapu. 

> Nospiediet pogu GO, lai ieslēgtu rādītāja režīmu, 
kas nepieciešams, lai varētu pārvietoties pa lapu. 

> Izmantojiet bultiņu pogas , ,  un , lai 
rādītāju pārvietotu uz saiti, un pēc tam nospiediet 
pogu GO, lai atvērtu jauno lapu. 

> Nospiediet pogu EXIT, lai rādītāju pārslēgtu 
ritināšanas režīmā. 

Šajā priekšplāna izvēlnē ir parādītas opcijas,  
kas ir pieejamas pēc funkcijas WEB aktivizēšanas. 
Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu priekšplāna 
izvēlni. 

WEB 

Bookmarks  Menu

Hide menu

Change view

Add to bookmarks

Show list

Home/return

Show Guide

Previous popup

Previous

.

Next popup

Next

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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– Nenovietojiet ierīci BeoMedia tiešos  
saules staros vai tiešā mākslīgajā, 
piemēram, prožektora, apgaismojumā. 

– Pārbaudiet, vai ierīce BeoMedia ir uzstādīta, 
novietota un pievienota saskaņā ar šīs 
instrukcijas norādījumiem. 

– Nepakļaujiet ierīci BeoMedia augsta mitruma, 
lietus vai karstuma avotu iedarbībai. 

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

– Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, visapkārt 
ierīces BeoMedia korpusam atstājiet 
pietiekami daudz brīvas vietas (5 cm). 

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

– Gadījumā, ja ierīce BeoMedia ir sākusi 
izraisīt pārmērīgu troksni, nekavējoties 
nogādājiet to tehniskās apkopes dienestā. 

– Ierīci BeoMedia pilnībā var izslēgt, tikai 
atvienojot to no sienas kontaktligzdas. 

Ierīces BeoMedia 1 komplektācijā ir 

iekļauti šādi izstrādājumi: 

– Ierīce BeoMedia 1 

– Kabeļi 

– Infrasarkano staru uztvērējs 

(nepieciešams tikai dažās sistēmās) 

– Programmatūra (sākotnēji 

instalēta) 

Visa sistēma tiek norādīta kā 

BeoMedia 1. 

Ierīces BeoMedia 1 uzstādīšana un 

iestatīšana jāveic profesionālam 

montāžas speciālistam. Dažādi 

sistēmu veidi ir attēloti 15.–17. lpp.

Ierīces BeoMedia 1 iestatīšana 

BeoMedia 1 ekspluatācijas nosacījumi 
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Sistēmas pārskats 

Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, izmantojot DVI-I ieeju 

IR 
Receiver 

Access Point 

BeoMedia 1 

Ethernet 

Video

Audio

Master Link 

Internet 

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR 

SPDIF 

DC 

DVI-I 

VGA 

R 
L 

R

L

SPDIF

CVBS

CVBS 
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Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, neizmantojot DVI-I un/vai VGA ieejas 

Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, izmantojot DVI-I ieeju 

>> Ierīces BeoMedia 1 iestatīšana 

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR 

SPDIF 

DC 

VGA 

VGA 

R 
L 

R

L

SPDIF

CVBS

CVBS 

BeoMedia 1 

AV 

MASTER LINK 

CVBS VIDEO AUDIO IR DC 

SPDIF

SPDIF 
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Dažos izstrādājumos šis kabelis ir 
aizstāts ar SCART >> Y/C+CVBS+Audio 
kabeli. Lai saņemtu papildinformāciju, 

sazinieties ar Bang & Olufsen pārdevēju. 



Ierīces BeoMedia savienošana ar BeoVision televizoru, kas paredzēts pārdošanai ASV

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR DC 

SPDIF 

VGA VIDEO CVBS 

COAX
(SPDIF)

R

L

S.VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

VGA 
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Drošības kopija un pretvīrusu programma 

Drošības kopija 

Par regulāru tādu datu kā fotoattēlu failu, 
mūzikas failu un ne tikai to kopiju izveidi, 
atbild pats lietotājs. Lietotājs atbild par to,  
lai šie dati būtu pieejami datu nesējā, no kura 
tos pēc sistēmas negadījuma var nekavējoties 
pārsūtīt atpakaļ uz ierīci BeoMedia, vai 
gadījumā, ja ierīce BeoMedia tiek nomainīta, 
tos varētu pārsūtīt uz jauno ierīci BeoMedia. 
Lietotājs atbild par šo drošības kopiju 
atjaunināšanu, kad tas ir nepieciešams. 

Drošības kopija var tikt glabāta biroja datorā 
vai citā ārējā ierīcē, piemēram, pārnēsājamā 
cietajā diskā, vai arī datus var nokopēt CD vai 
DVD diskos. 

Datu drošības kopijas jāizveido arī tad, ja 
ierīce BeoMedia tiek nodota, lai tai veiktu 
tehnisko apkopi. Datu nesēji bieži vien ir 
jāformatē, kas ietilpst to remonta darbos,  
un šāda formatēšana, kuras rezultātā tiek 
zaudēti dati, tiek veikta bez brīdinājuma. 

Bang & Olufsen nevar tikt uzskatīts par 
atbildīgu ne par kādu datu zudumu. 

Datu instalēšana atkārtoti 

Ierīce BeoMedia ir konfigurēta kā 
datorprogrammatūras disks. Ja datu drošības 
kopija jāinstalē atkārtoti, tās dati jākopē uz 
šo disku. Tas jāveic programmā BeoPlayer, 
BeoPort vai BeoConnect, izmantojot parasto 
paņēmienu “vilkt un nomest”. 

Pretvīrusu programma 

Vīrusu iekļūšana sistēmā var būt nopietns 
apdraudējums, kas viegli izraisa sistēmas 
atteici un svarīgu datu zaudēšanu. Nopietnos 
gadījumos ierīce BeoMedia, iespējams, būs 
jānodod, lai tai veiktu tehnisko apkopi. Uz 
remontu, kas jāveic pēc vīrusu iekļūšanas 
sistēmā, NEATTIECAS garantijas noteikumi. 
Ierīcē BeoMedia ir instalēta pretvīrusu 
programma. Šī programma aizsargā ierīci 
pret vīrusiem un nosaka lielāko daļu urķu 
izmantotās programmatūras. Programma  
tiek automātiski atjaunināta, izmantojot 
internetu, vismaz piecu gadu periodā, ja  
tiek nodrošināts ierīces BeoMedia pastāvīgs 
savienojums ar internetu. Šī programma ir 
instalēta, lai pastāvīgi un bez brīdinājuma 
noņemtu visus failus, kuros ir vīrusi. Tādēļ,  
ja kādu failu esat pārsūtījis uz ierīci BeoMedia 
un pēc tam to vairs neatrodat, iespējams,  
fails ir pazudis tieši šī iemesla dēļ. 

Bang & Olufsen nevar tikt uzskatīts par 
atbildīgu par jebkādu datu zudumu, kas  
ir radies vīrusu darbības rezultātā. 

Lai nodrošinātu to, ka dati (fotoattēli, 

mūzikas faili) netiek zaudēti sistēmas 

negadījuma vai programmas kļūmes 

dēļ, vienmēr jāuztur datu kopijas. 

Ierīces BeoMedia komplektācijā ietilpst 

pretvīrusu programma, kas bloķē 

lielāko daļu parasto datorvīrusu. 
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Atzīšana un atbildība 
Šajā rokasgrāmatā pieminētie 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 Logo ir reģistrētas 
Microsoft Corporation preču zīmes Amerikas 
Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. 

Lūdzu, ievērojiet, ka Bang & Olufsen nekādā 
gadījumā neatbild ne par kādiem izrietošajiem, 
gadījuma vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies 
programmatūras lietošanas vai lietošanas nespējas 
gadījumā. 
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Lietotāja licences līgums — EULA  
(End User Licence Agreement) 

Ierīcē BeoMedia ir instalēts iegults 

ierobežots sistēmas Windows XP 

izdevums. Lai lietotu šo izdevumu, 

jāizlasa blakus pa labi norādītie EULA 

līguma nosacījumi. 

Piezīme. EULA līguma nosacījumi  

ir publicēti angļu valodā, juridiskie 

teksti satur konkrētajām valstīm 

raksturīgās iezīmes, un tos nevar 

tulkot tieši. Pašlaik vēl nav veikti 

juridiski precīzi šī teksta tulkojumi. 

You have acquired a device, BeoMedia 1, that 

includes software licensed by AmiTech from 

Microsoft 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 international intellectual prop-

erty laws and treaties. The SOFTWARE is li-

censed, not sold. All rights reserved. 

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LI-

CENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE 

DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, 

PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUC-

TIONS 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 AGREE-

MENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF 

ANY PREVIOUS CONSENT). 

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA 

grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DE-

VICE. 

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS 

NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDE-

PENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE 

SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RE-

LIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFI-

CIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE 

SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. 

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE 

SOFTWARE is provided AS IS and with all 

faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY 

QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND 

EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS 

WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY 

AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOY-

MENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST IN-

FRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY 

WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR 

THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO 

NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BIND-

ING ON, MS. 

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS 

PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LI-

ABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSE-

QUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARIS-

ING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE 

OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS 

LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REM-

EDY 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, Decom-

pilation, and Disassembly. You may not re-

verse engineer, decompile, or disassemble 

the SOFTWARE, except and only to the extent 

that such activity is expressly permitted by 

applicable law notwithstanding this limita-

tion. 

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH 

RESTRICTIONS. You may permanently transfer 

rights under this EULA only as part of a per-

manent sale or transfer of the Device, and 

only if the recipient 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 juris-

diction. You agree to comply with all applica-

ble international and national laws that apply 

to the SOFTWARE, including the U.S. Export 

Administration Regulations, as well as end-

user, end-use and destination restrictions is-

sued by U.S. and other governments. For ad-

ditional information see  

http://www.microsoft.com/exporting/. 

EULA Terms 
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Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 
ir izdevuši Direktīvu par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst 
elektrisko un elektronisko iekārtu 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, lai gan ražotāji, 
gan gala patērētāji elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumus likvidētu vidi saudzējošā veidā un lai 
iekārtas un atkritumi tiktu izmantoti atkārtoti vai 
iekārtās izmantotie materiāli vai enerģija tiktu 
reģenerēti. 
Elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas 
nedrīkst piejaukt parastiem sadzīves atkritumiem. 
Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas un to 
daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi. 

Izstrādājumi un iekārtas, kas jāsavāc, lai 
izmantotu atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu  
cita veida reģenerāciju, tiek marķētas ar  
norādīto piktogrammu. 
Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas savā 
valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs saudzējat 
vidi, cilvēku veselību un veicināt pārdomātu un 
racionālu dabas resursu izmantošanu. Elektrisko 
un elektronisko iekārtu un to atkritumu savākšana 
novērš iespējamu dabas piesārņojumu ar bīstamām 
vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un iekārtu sastāvā. 
Bang & Olufsen pārdevējs sniegs palīdzību un 
ieteiks, kā jūsu valstī pareizi likvidēt atkritumus. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) — vides aizsardzība 

21



Zināšanai 

Bang & Olufsen ražojumu izstrādāšanas un 
tehniskās attīstības gaitā tiek rūpīgi apsvērtas 
lietotāja vajadzības, un mēs esam centušies šo 
izstrādājumu lietošanu padarīt vieglu un ērtu. 

Tādēļ ceram, ka varēsit atvēlēt laiku, lai mums 
pastāstītu par savu pieredzi, lietojot Bang & 
Olufsen izstrādājumu. Viss, ko uzskatāt par 
svarīgu — vai tas būtu pozitīvā vai negatīvā 
ziņā —, var mums palīdzēt uzlabot savu 
produkciju. 

Paldies! 

Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet 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 97 85 39 11 (fakss) 

Šis izstrādājums atbilst direktīvu 89/336/
EEK un 73/23/EEK prasībām. 
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3509514  0703 

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





www.bang-olufsen.com
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