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Tik JAV rinkai! 
PASTABA: Ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, 
kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės 
skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis 
FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, 
kad galėtumėte tinkamai apsisaugoti nuo 
kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia 
gyvenamojoje aplinkoje. 
Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo 
dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama 
nesilaikant instrukcijų, ji gali trikdyti radijo ryšį. 
Tačiau trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius 
įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų 
priėmimą, o tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant 
įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti 
trikdžių vienu iš šių būdų:
– Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą. 
– Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 
– Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį 

nėra įjungtas imtuvas. 
– Pasitarti su pardavimo atstovu arba kvalifikuotu 

radijo ar televizijos įrangos specialistu. 

Tik Kanados rinkai! 
B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus 
Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų 
reikalavimus. 

ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte gaisro ar 
elektros smūgio pavojaus, saugokite šį 
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, 
kad ant šios įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų 
aptaškyta, taip pat įsitikinkite, kad ant jos 
nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, 
pavyzdžiui, vazų.

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos 
maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio 
kištuką iš elektros lizdo. Atjungimo 
prietaisas bus veikiantis.

Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje 
įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra 
neizoliuotų laidų su „pavojinga įtampa“, 
kuri gali sukelti elektros smūgį. 

Šauktuko simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia 
dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje  
su produktu, yra svarbių naudojimo ir 
priežiūros nurodymų.

ATSARGIAI: Jei norite išvengti 
elektros smūgio pavojaus, nenuimkite 
dangtelio (arba galinės dalies).  
Viduje nėra dalių, kurias galėtų 
prižiūrėti vartotojas. Patikėkite 
priežiūrą techninės priežiūros 
tarnybos specialistams.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Ši instrukcija skirta padėti jums naudotis BeoMedia 1. 

Instrukcijoje aiškinamas pagrindinis BeoMedia 1 

veikimas, pavyzdžiui, kaip įjungti produktą, kaip 

pasirinkti šaltinius ir kaip naudojant Beo4 nuotolinio 

valdymo pultelį naršyti ekrane. 

Instrukcijoje taip pat yra naudingų patarimų, kaip 

geriausiai panaudoti produktą. 

Daugiau informacijos apie BeoMedia 1 veikimą 

ieškokite BeoMedia ekrano naudojimo instrukcijoje, 

kuri aprašyta šios instrukcijos 7 puslapyje. 

Apie šią instrukciją 3
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BeoMedia pristatymas, 6 

 • Prieš pradedant naudoti 
 • BeoMedia ekrano instrukcijos

BeoMedia naudojimo pradžia, 8 

 • Beo4 naudojimas su BeoMedia 
 • Bendrojo meniu naudojimas 

Kaip naudoti BeoMedia šaltinius, 10 

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

BeoMedia 1 nustatymas, 14 

 • Kaip elgtis su BeoMedia 1
 • Jungčių diagramos 

Atsarginė kopija ir antivirusinė programa, 18 

 • Atsarginė kopija
 • Duomenų diegimas iš naujo
 • Antivirusinė programa
 • Galutinė vartotojo licencijos sutartis (GVLS) 

Turinys 

Bang & Olufsen pardavimo atstovas 

turėtų pristatyti, įdiegti ir nustatyti 

jūsų BeoMedia 1. Vis dėto, šioje 

instrukcijoje pateikiama informacija, 

kaip prijungti BeoMedia 1. Ji bus 

naudinga, jei norėsite perkelti 

produktą be pardavimo atstovo 

pagalbos, tačiau informacijos 

neužtenka, kad galėtumėte  

patys įdiegti produktą. 
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BeoMedia leidžia mėgautis visais 

naujais skaitmeniniais daugialypės 

terpės šaltiniais naudojant Bang & 

Olufsen garso ir vaizdo sistemas, jau 

esančias jūsų namuose. Nauji šaltiniai: 

– skaitmeninė muzika; 

– internetinis radijas; 

– skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo 

įrašai; 

– interneto svetainės. 

Norėdami geriausiai naudoti  

šaltinius, prieš pradėdami turite 

perkelti duomenis, įvesti parankines 

svetaines ir sudaryti grojaraščius. 

Pradėję naudotis BeoMedia, 

papildomos informacijos galite rasti 

BeoMedia ekrano instrukcijose. 

 BeoMedia pristatymas 

Prieš pradėdami naudoti BeoMedia  
šaltinius turite perkelti skaitmeninę muziką ir 
nuotraukas iš kompiuterio į BeoMedia, tada 
įvesti parankines svetaines. 

Taip pat galite kurti mėgstamų radijo  
stočių ir kūrinių grojaraščius. Naudokite savo 
kompiuterį norėdami perkelti asmeninius 
duomenis į BeoMedia, kurti parankinius ir 
grojaraščius. 

Daugiau informacijos pateikiama 
kompiuterinėje instrukcijoje, įdiegtoje kartu 
su BeoMedia, kurią galite rasti naudodami 
kompiuterio darbalaukio valdymo juostą. 

Naudokite darbalaukyje esančią kompiuterinę 
instrukciją norėdami sužinoti, kaip perkelti 
skaitmeninę muziką ir asmenines nuotraukas į 
BeoMedia bei kaip įvesti parankines svetaines ir 
kurti grojaraščius*.

Prieš pradedant naudoti 

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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*PASTABA! Šiame puslapyje esanti iliustracija parodo 
BeoPlayer vartotojo sąsają. MAC platformoms 
naudojama BeoConnect programinė įranga, todėl 
kompiuterinę instrukcija atrodo kitaip. 



BeoMedia ekrano instrukcijos 

Bet kada BeoMedia ekrano instrukcijas galite 
perkelti į televizoriaus ekraną, kad gautumėte 
išsamesnės informacijos ir naudingų patarimų, 
kaip naudoti BeoMedia 1. 

Norėdami iškviesti BeoMedia ekrano 
instrukcijas ... 
> Spauskite LIST tol, kol Beo4 bus rodomas 

užrašas PC, tada paspauskite GO. 
> Naudokite , kad paslinkę žemyn 

pažymėtumėte norimą BeoMedia  
šaltinį, tada paspauskite GO. 

> Paspauskite raudoną mygtuką, kad 
iškviestumėte bendrąjį meniu, tada  
paspauskite 2, kad iškviestumėte instrukcijas. 

Pasirinkę BeoMedia galite iškviesti BeoMedia 
naudojimo instrukcijas televizoriaus ekrane. 

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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Naudokite nuotolinio valdymo pultelį Beo4 
norėdami aktyvinti BeoMedia ir pasirinkti 
šaltinius. 

Spauskite LIST tol, kol bus 
rodomas užrašas PC. Tada 
paspauskite GO, kad 
suaktyvintumėte BeoMedia 

Suaktyvinus BeoMedia, ekrane 
rodomas šaltinių sąrašas, kaip 
pavaizduota dešinėje 

Naudokite mygtukus su 
rodyklėmis, kad pažymėtumėte 
norimą BeoMedia šaltinį. Tada 
paspauskite GO 

Paspauskite raudoną mygtuką, 
kad iškviestumėte pasirinkto 
šaltinio bendrąjį meniu 

Naudodami BeoMedia lengvai pasieksite savo 
skaitmeninę muziką, asmenines nuotraukas, 
parankines svetaines ir daugiau nei 4000 
internetinių radijo stočių visame pasaulyje. 

Perkėlę asmeninius duomenis į 

atskirus BeoMedia šaltinius esate 

pasiruošę naudoti BeoMedia. 

Nuotolinio valdymo pultelis Beo4 

naudojamas valdyti BeoMedia, 

pavyzdžiui, norint keisti šaltinius, 

naršyti ekrane ir iškviesti skirtingų 

šaltinių bendruosius meniu. 

BeoMedia naudojimo pradžia 

Beo4 naudojimas su 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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PASTABA! Jei paleidžiate BeoMedia po budėjimo 
režimo, gali tekti palaukti 30 sekundžių, kol 
BeoMedia pradės veikti. 



Kiekvienas BeoMedia šaltinis turi bendrąjį 
meniu, kuriame rodomos pasirinktys, galimos 
pasirinktame šaltinyje. Paspauskite raudoną 
mygtuką, esantį Beo4, kad iškviestumėte 
bendrąjį meniu. 

Pasirodžius bendrajam meniu, paspauskite 
atitinkamos spalvos ar numerio Beo4 
mygtuką, kad suaktyvintumėte norimą 
funkciją, pavyzdžiui, paspauskite 3, kad 
pradėtumėte skaidrių peržiūrą, arba 5, kad 
pakeistumėte mastelį, kaip pavaizduota 
nuotraukų bendrajame meniu dešinėje. 

Sužinoję spalvotų mygtukų funkcijas, galite 
naudoti jas neiškviesdami į ekraną bendrojo 
meniu. 

Norėdami aktyvinti skaičiaus mygtuką, visada 
pirmiausia turite paspausti raudoną mygtuką, 
o iškart po to – skaičių. 

Bendrasis meniu rodo kiekvieno BeoMedia  
šaltinio pasirinktis. Pasirodžius bendrajam  
meniu, paspauskite atitinkamą mygtuką, kad 
pasirinktumėte norimą aktyvinti funkciją. 

Bendrojo meniu naudojimas 

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
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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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Kaip naudoti BeoMedia šaltinius 

Naudodami N.MUSIC galite paslėpti visus 
kompaktinius diskus ir turėti prieigą prie 
visos muzikos per jūsų namuose esančias 
Bang & Olufsen vaizdo ir garso sistemas. 

Nukopijavus visą muziką į BeoMedia, ji 
automatiškai surūšiuojama pagal pavadinimą, 
albumą, atlikėją ir žanrą, todėl ją paprasta rasti. 

Taip pat galite sudaryti savo grojaraščius ir 
pasiekti juos kada tik norite (galite turėti 
atskirą kiekvienai progai). 

Kaip aktyvinti N.MUSIC ... 
> Spauskite LIST tol, kol bus rodomas užrašas PC, 

tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte 
BeoMedia kaip šaltinį. 

> Naudokite  norėdami perkelti žymeklį ant 
N.MUSIC, tada paspauskite GO. 

Kaip naudoti N.MUSIC ... 
> Suaktyvinę N.MUSIC, spauskite žalią mygtuką 

kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus 
rodinius: Artists (atlikėjai), Genre (žanras), 
Folders (aplankai), Titles (pavadinimai),  
Playlists (grojaraščiai) ir Albums (albumai). 

> Naudokite  arba  norėdami perjungti 
skirtingus galimus N.MUSIC kūrinius. 

> Tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte kūrinį.

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis 
N.MUSIC suaktyvintas. Paspauskite raudoną 
mygtuką, kad iškviestumėte bendrąjį meniu. 

Naudingi patarimai ... 
Paspaudus mėlyną mygtuką, kuris paslepia sąrašą, 
ekrane rodoma tik informacija apie šiuo metu 
klausomą kūrinį. Šiame rodinyje galite naudoti  
ir , kad pereitumėte prie kitų kūrinių, arba  ir  

, kad pereitumėte prie kitų grupių. 

Paspauskite mėlyną mygtuką, kad vėl būtų 
rodomas sąrašas. Šiame rodinyje galite naudoti , 
kad sutrauktumėte grupes, ir , kad pereitumėte 
prie kitų („grupė“ gali būti, pvz., grojaraštis, 
kompaktinis diskas arba nuotraukų albumas). 

Norėdami iškviesti BeoMedia šaltinius 

ir naudoti juos Bang & Olufsen 

televizoriuje, naudokite Beo4 

nuotolinio valdymo pultelį.

Pagrindiniai BeoMedia šaltinių 

naudojimo principai yra vienodi, 

pavyzdžiui, norėdami naršyti ekrane, 

pasirinkite iš sąrašo arba pakeiskite 

rodinį. 

Kitu atveju bendrasis meniu rodo 

papildomas kiekvieno šaltinio galimas 

funkcijas, kurios skiriasi skirtinguose 

šaltiniuose. 

N.MUSIC 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

Random on

.

.

.

.

Delete

.

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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Ar norėtumėte klausytis džiazo iš Čikagos arba 
naujienų iš Singapūro? N.RADIO suteikia lengvą 
prieigą prie daugiau nei 4000 internetinių 
radijo stočių naudojant Bang & Olufsen vaizdo 
ir garso sistemas, esančias jūsų namuose. 

Galite rūšiuoti radijo stotis pagal šalį, kalbą, 
žanrą ir pavadinimą bei kurti savo grojaraščius 
su parankinėmis stotimis. 

Kaip aktyvinti N.RADIO ... 
> Spauskite LIST tol, kol bus rodomas užrašas PC, 

tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte 
BeoMedia kaip šaltinį. 

> Naudokite  norėdami perkelti žymeklį ant 
N.RADIO, tada paspauskite GO. 

Kaip naudoti N.RADIO ... 
> Suaktyvinę N.RADIO, paspauskite žalią 

mygtuką kelis kartus, kad perjungtumėte 
skirtingus rodinius: Titles (pavadinimai), Genres 
(žanrai), Language (kalba), Country (šalis) ir 
Playlists (grojaraščiai). 

> Naudokite  arba  norėdami perjungti 
skirtingas galimas N.RADIO stotis. 

> Tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte radijo 
stotį. 

Naudingi patarimai ... 
Klausydamiesi N.RADIO galite prie grojaraščio 
pridėti arba perkelti kitas stotis.

Grojaraščio rodinyje paspauskite geltoną mygtuką, 
kad perkeltumėte pažymėtą stotį ar grojaraštį. 

Kituose rodiniuose paspauskite geltoną mygtuką, 
kad pridėtumėte pažymėtą stotį ar grupę prie 
grojaraščio. 

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis 
N.RADIO suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, 
kad iškviestumėte bendrąjį meniu. 

N.RADIO 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

.
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.

.

.
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Rename
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>> Kaip naudoti BeoMedia šaltinius 

Naudodami BeoMedia PHOTO galite rodyti 
skaitmenines nuotraukas ir vaizdo įrašus 
draugams ir šeimai per Bang & Olufsen 
televizorių. 

Nuotraukas tvarkyti lengva, o užuot peržiūrėję 
jas nešiojamajame kompiuteryje, galite jas 
peržiūrėti per televizorių svetainėje. 

Kaip aktyvinti PHOTO ... 
> Spauskite LIST tol, kol bus rodomas užrašas PC. 

Tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte 
BeoMedia kaip šaltinį. 

> Naudokite  norėdami perkelti žymeklį ant 
PHOTO, tada paspauskite GO. 

Kaip naudoti PHOTO ... 
> Suaktyvinę PHOTO, paspauskite žalią mygtuką 

kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus 
rodinius: Dates (datos), Folders (aplankai) ir 
Playlists (grojaraščiai). 

> Naudokite  arba  norėdami perjungti 
nuotraukas ir vaizdo įrašus. 

> Tada paspauskite GO, kad peržiūrėtumėte 
nuotrauką ar vaizdo įrašą. 

> Paspauskite mėlyną mygtuką, kad būtų rodoma 
per visą ekraną. 

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis 
PHOTO suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, 
kad iškviestumėte bendrąjį meniu. 

Naudingi patarimai … 
Norėdami pradėti nuotraukų peržiūrą, paspauskite 
raudoną mygtuką, o iškart po to – skaičių 3. 

PHOTO 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

Slideshow

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete
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Naudodami BeoMedia WEB per Bang & Olufsen 
televizorių galite lankyti parankines svetaines 
neperjungdami į kompiuterį. Galite perjungti 
parankines svetaines ir naršyti televizoriaus 
ekrane naudodami nuotolinio valdymo 
pultelį Beo4.

Kaip suaktyvinti WEB ... 
> Spauskite LIST tol, kol bus rodomas užrašas PC. 

Tada paspauskite GO, kad pasirinktumėte 
BeoMedia kaip šaltinį. 

> Naudokite , kad pasirinktumėte WEB, tada 
paspauskite GO. 

Kaip naudoti WEB ... 
> Suaktyvinę WEB, paspauskite žalią mygtuką kelis 

kartus, kad perjungtumėte skirtingus rodinius: 
Bookmarks (žymelės), History (retrospektyva)  
ir Popups (kontekstiniai meniu). 

> Naudokite  ir  norėdami perjungti galimas 
svetaines. 

> Tada paspauskite GO, kad ekrane iškviestumėte 
pasirinktą svetainę. 

> Paspauskite mėlyną mygtuką, kad būtų rodoma 
per visą ekraną. 

Naudingi patarimai ... 
Jei norite naršyti svetainėje naudodami Beo4, 
pirmiausia turite paspausti mėlyną mygtuką, kad 
paslėptumėte sąrašą. Taip pat paspauskite raudoną 
mygtuką, kad paslėptumėte meniu (jeigu jis 
rodomas). 

>  Tada naudokite   ir  , kad slinktumėte per 
puslapį. 

> Paspauskite GO, kad pakeistumėte į „žymiklio 
režimą“ norėdami naršyti puslapį. 

> Naudokite mygtukus su rodyklėmis   ir  , 
kad perkeltumėte žymiklį ant saito, ir paspauskite 
GO, kad iškviestumėte naują puslapį. 

> Paspauskite EXIT, kad atkurtumėte „slinkimo 
režimą“. 

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai 
šaltinis WEB suaktyvintas. Paspauskite raudoną 
mygtuką, kad iškviestumėte bendrąjį meniu. 

WEB 

Bookmarks  Menu

Hide menu

Change view

Add to bookmarks

Show list

Home/return

Show Guide

Previous popup

Previous

.

Next popup

Next

Delete
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Rename
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– Nestatykite BeoMedia ten, kur yra tiesioginių 
saulės spindulių arba tiesioginės dirbtinės 
šviesos, pvz., po šviestuvu. 

– Patikrinkite, ar BeoMedia nustatytas, 
pastatytas ir sujungtas laikantis instrukcijų. 

– Nedrėkinkite, pasistenkite, kad BeoMedia 
nepaveiktų lietus ar šiluma. 

– BeoMedia skirtas naudoti tik patalpose, 
sausoje buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–
40°C (50–105°F) temperatūroje. 

– Palikite pakankamai vietos aplink BeoMedia, 
kad užtektų ventiliacijos (5 cm). 

– Nebandykite BeoMedia atidaryti. Tokius 
darbus gali atlikti tik techninės priežiūros 
tarnybos specialistai. 

– Jeigu jūsų BeoMedia pradeda skleisti per 
didelį triukšmą, turėtumėte iš karto perduoti 
jį techninės priežiūros specialistams. 

– BeoMedia visiškai išjungiamas tik išjungus 
jį iš elektros lizdo. 

BeoMedia 1 yra šie produktai: 

– BeoMedia 1 

– Laidai 

– IR imtuvas (reikalingas tik atliekant 

kai kuriuos nustatymus) 

– Programinė įranga (iš anksto 

įdiegta) 

Visas komplektas vadinamas 

BeoMedia 1. 

BeoMedia 1 turi įdiegti ir nustatyti 

profesionalus diegėjas. Skirtingi 

nustatymai pavaizduoti 15–17 

puslapiuose. 

BeoMedia 1 nustatymas 

Kaip elgtis su BeoMedia 1 
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Sistemos apžvalga 

BeoMedia prijungtas prie BeoVisions naudojant DVI-I įvestį 

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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BeoMedia prijungtas prie BeoVisions nenaudojant DVI-I ir (arba) VGA įvesčių 

BeoMedia prijungtas prie BeoVisions naudojant VGA įvestį 

>> BeoMedia 1 nustatymas 

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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Kai kuriuose produktuose šis laidas 
pakeičiamas į SCART >>Y/C+CVBS+Audio 

laidą. Norėdami gauti daugiau 
informacijos kreipkitės į savo Bang & 

Olufsen pardavimo atstovą. 



BeoMedia prijungtas prie BeoVisions (JAV rinkai) 

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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Atsarginė kopija ir antivirusinė programa 

Atsarginė kopija 

Vartotojas atsakingas už reguliarų duomenų, 
pvz., nuotraukų, muzikos ir pan., kopijų 
darymą. Vartotojas atsakingas už tai, kad šie 
duomenys būtų prieinami laikmenose, kurios 
gali būti nedelsiant perkeltos atgal į 
BeoMedia arba, BeoMedia pakeitimo atveju, į 
naująją BeoMedia. Vartotojas atsakingas už 
atsarginių kopijų diegimą iš naujo. 

Atsarginę kopiją galite laikyti savo biuro 
kompiuteryje, bet kokiame išoriniame 
prietaise, pvz., nešiojamame kietajame  
diske, arba duomenys gali būti nukopijuoti į 
kompaktinius ar DVD diskus. 

Taip pat atsargines duomenų kopijas reikia 
pasidaryti prieš atiduodant BeoMedia tvarkyti. 
Dažnai dėl taisymo gali prireikti duomenų 
laikmeną suformatuoti. Taip gali būti prarasti 
kai kurie duomenys. 

Bang & Olufsen neatsako už duomenų 
praradimus. 

Duomenų diegimas iš naujo 

Jūsų BeoMedia kompiuterio programinėje 
įrangoje yra sukonfigūruota kaip „įrenginys“. 
Kai diegiate iš naujo atsarginę kopiją, turite 
nukopijuoti duomenis į šį įrenginį. Tai turi 
būti atlikta įprastu vilkimo būdu, naudojant 
BeoPlayer, BeoPort arba BeoConnect. 

Antivirusinė programa 

Viruso ataka gali lemti sistemos lūžimą ir 
svarbių duomenų praradimą. Kartais 
BeoMedia gali tekti atiduoti taisyti. Sistemos 
gedimo dėl viruso atakos taisymo išlaidų 
garantija nepadengia. BeoMedia turi 
antivirusinę programą. Programa saugo nuo 
virusų ir gali atpažinti paprastas kompiuterių 
piratų programas. Programa automatiškai 
atnaujinama internetu mažiausiai penkeriems 
metams, nes BeoMedia su internetu turi 
nuolatinį ryšį. Programa diegiama bematant ir 
be perspėjimo išmesdama visus failus su virusais. 
Jei perkėlėte į BeoMedia failą ir nebegalite jo 
rasti, veikiausiai dėl šios priežasties. 

Bang & Olufsen neatsako už priežastinius 
duomenų nuostolius dėl virusų puolimo. 

Kad užtikrintumėte savo duomenų 

(nuotraukų, muzikinių failų ir t.t.) 

saugumą nutrūkus sistemos ar 

programos darbui, visada turėkite 

duomenų kopijas. 

BeoMedia turi antivirusinę programą, 

kuri blokuoja paprastus virusus. 
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Patvirtinimai ir įsipareigojimai 
Gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, 
gali būti prekės ženklai arba registruotieji kitų 
įmonių prekės ženklai. 

Dalys veikia naudodamos Microsoft Windows 
Media technologijas. © 1999-2002 Microsoft 
Corporation. Visos teisės ginamos. Microsoft, 
Windows Media ir Windows Logo yra registruotieji 
Microsoft Corporation prekės ženklai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. 

Atkreipkite dėmesį, kad Bang & Olufsen jokiu 
būdu nebus atsakingi už priežastinę, atsitiktinę ar 
netiesioginę žalą, kilusią dėl nemokėjimo naudotis 
programine įranga. 
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Galutinė vartotojo licencijos sutartis (GVLS) 

BeoMedia turi įdėtą ribotą Windows 

XP leidimą. Jei norite naudoti šį 

leidimą, turite perskaityti GVLS 

sąlygas, esančias dešinėje. 

Pastaba! GVLS sąlygos pateikiamos 

angliškai, nes legalus tekstas skiriasi 

atsižvelgiant į kalbą ir negali būti 

tiesiogiai verčiamas. Todėl teisiškai 

teisingo šio teksto vertimo nėra. 

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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Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 
išleido direktyvą dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Šios direktyvos tikslas – elektros  
ir elektroninės įrangos atliekų prevencija bei jų 
antrinio panaudojimo ir perdirbimo skatinimas. Ši 
direktyva yra skirta gamintojams, platintojams ir 
vartotojams. 
EEĮA direktyva reikalauja, kad ir gamintojai,  
ir galutiniai vartotojai atsikratytų elektros ir 
elektroninės įrangos, nedarydami žalos gamtai, ir 
kad ši įranga ir jos atliekos būtų perdirbamos arba 
naudojamos žaliavai ir energijai. 
Elektros ir elektroninė įranga ir detalės negali  
būti išmetamos kartu su buitinėmis šiukšlėmis; 
visa elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės  
turi būti surinktos ir išmestos atskirai. 
Gaminiai ir įranga, kuriuos galima perdirbti ir 
panaudoti dar kartą, yra pažymėti čia parodytu 
ženklu. 

Jei atiduodate savo elektros ir elektroninę įrangą 
specialioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs 
saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie 
apdairaus ir protingo gamtinių išteklių naudojimo. 
Elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų 
surinkimas saugo gamtą nuo užteršimo 
pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko 
elektros ir elektroniniuose gaminiuose ir įrangoje. 
Jūsų Bang & Olufsen pardavėjas jums patars, kaip 
jūsų šalyje tinkamai atsikratyti daiktu. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) – aplinkosauga 
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Informacija... 

Projektuodami ir tobulindami Bang & Olufsen 
gaminius, daug dėmesio skiriame vartotojų 
poreikiams ir siekiame, kad mūsų gaminiais 
būtų lengva ir patogu naudotis. 

Todėl tikimės, kad skirsite laiko ir pranešite 
mums apie savo patirtį naudojantis Bang & 
Olufsen gaminiu. Bet kas, ką Jūs laikote esant 
svarbia informacija – tiek neigiama, tiek 
teigiama – padės mums tobulinti savo gaminius. 

Ačiū! 

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite 
mūsų svetainėje ...  
 www.bang-olufsen.com 

arba rašykite adresu:  
 Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare  
 Peter Bangs Vej 15  
 DK–7600 Struer 

arba siųskite faksogramą: 
 Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (faksas) 

Šis gaminys atitinka direktyvose 89/336/
EEC ir 73/23/EEC nurodytas sąlygas. 
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3509513  0703 

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali 
būti keičiami be įspėjimo.





www.bang-olufsen.com
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