
Zestaw BeoMedia 1
Pierwsze kroki



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

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. Jednakże, nie ma 
gwarancji, że interferencja nie pojawi się przy 
konkretnej instalacji. 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:
– Przekierować lub zmienić miejsce anteny 

odbiorczej. 
– Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem  

a odbiornikiem. 
– Podłączyć sprzęt do gniazda zasilania w innym 

obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.

– Skonsultować 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 poddawać urządzenia działaniu 
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 stałym, 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).  
Nie należy naprawić urządzenia 
samodzielnie. Przeglądy należy zlecać 
wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu.



Ta instrukcja obsługi w przystępny sposób opisuje 

obsługę zestawu BeoMedia 1.

Można w niej znaleźć opisy podstawowych 

czynności związanych z korzystaniem z zestawu 

BeoMedia 1 – na przykład w jaki sposób włączyć 

zestaw, wybrać źródło sygnału oraz w jaki sposób 

poruszać się po ekranie za pomocą pilota Beo4. 

Instrukcja zawiera również przydatne wskazówki, 

które pozwalają w pełni wykorzystać wszystkie 

funkcje produktu. 

Więcej informacji na temat zestawu BeoMedia 1 

znajduje się w rozdziale Ekranowa instrukcja obsługi 

na stronie 7.

Informacje o instrukcji obsługi 3
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Prezentacja zestawu BeoMedia, 6 

 • Zanim rozpoczniesz instalację
 • Ekranowa instrukcja obsługi zestawu BeoMedia

Obsługa zestawu BeoMedia, 8 

 • Korzystanie  z pilota Beo4 razem z BeoMedia 
 • W jaki sposób używać nakładek menu

W jaki sposób obsługiwać źródła zestawu BeoMedia, 10 

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

Konfiguracja zestawu BeoMedia 1, 14 

 • Korzystanie z zestawu BeoMedia 1
 • Schematy podłączenia

Kopia bezpieczeństwa i program antywirusowy, 18 

 • Kopia bezpieczeństwa
 • Ponowne instalowanie danych
 • Program antywirusowy
 • Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania - EULA 

Spis treści

Pomimo, że ta instrukcja obsługi 

opisuje sposób podłączenia zestawu 

BeoMedia 1, przedstawiciel firmy 

Bang & Olufsen ma za zadanie 

dostarczyć, zainstalować  

i skonfigurować zakupiony zestaw. 

Opis może być przydatny, jeśli zajdzie 

potrzeba przeniesienia zestawu bez 

wsparcia przedstawiciela 

handlowego, jednak nie zawiera 

wystarczających informacji, aby 

własnoręcznie podłączyć cały zestaw. 
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Zestaw BeoMedia umożliwia 

odtwarzanie wszystkich typów 

nowych mediów cyfrowych poprzez 

systemy audio i wideo firmy Bang & 

Olufsen, które są zainstalowane  

w domu. Nowe źródła obejmują: 

– muzykę cyfrową,

– radio internetowe,

– cyfrowe zdjęcia i filmy wideo,

– strony internetowe.

Aby w pełni wykorzystać powyższe 

źródła, należy przesłać dane, 

wprowadzić adresy ulubionych stron 

internetowych i stworzyć listy 

utworów przed rozpoczęciem 

korzystania z zestawu. 

Po rozpoczęciu korzystania z zestawu 

BeoMedia można również uzyskać 

dodatkową pomoc poprzez 

Ekranową instrukcję obsługi zestawu 

BeoMedia. 

 Prezentacja zestawu BeoMedia

Przed rozpoczęciem korzystania ze źródeł 
zestawu BeoMedia należy przenieść muzykę  
i zdjęcia w formacie cyfrowym z komputera 
do zestawu BeoMedia oraz wprowadzić 
adresy ulubionych stron internetowych. 

Można również utworzyć listy ulubionych 
stacji radia internetowego i utworów. Aby 
przenieść dane do zestawu BeoMedia  
i utworzyć listy ulubionych stacji i utworów, 
należy użyć komputera. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się  
w instrukcji obsługi komputera PC, która 
została zainstalowana z zestawem BeoMedia 
i dostępna jest poprzez pasek sterowania 
znajdujący się na pulpicie komputera. 

Instrukcja obsługi komputera PC, która znajduje 
się na pulpicie komputera, zawiera informacje na 
temat przenoszenia muzyki i zdjęć w formacie 
cyfrowym z komputera do zestawu BeoMedia 
oraz wprowadzania adresów ulubionych stron 
internetowych i tworzenia list utworów i stacji 
radiowych*.

Zanim rozpoczniesz instalację

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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*UWAGA! Ilustracja widoczna na tej stronie 
przedstawia interfejs odtwarzacza BeoPlayer.  
W przypadku platformy MAC wykorzystywane 
jest oprogramowanie BeoConnect, w związku  
z czym instrukcja obsługi komputera PC będzie 
wyglądać inaczej. 



Ekranowa instrukcja obsługi zestawu BeoMedia

W dowolnym momencie na ekranie 
telewizora można wyświetlić Ekranową 
instrukcję obsługi zestawu BeoMedia, aby 
uzyskać dostęp do szczegółowych informacji  
i wskazówek dotyczących obsługi zestawu 
BeoMedia 1.

Aby wyświetlić Ekranową instrukcję obsługi 
BeoMedia...
> Naciskaj przycisk LIST, dopóki na wyświetlaczu 

na pilocie Beo4 nie zostanie wyświetlona opcja 
PC, a następnie naciśnij przycisk GO. 

> Za pomocą przycisku  przewiń listę w dół,  
aby podświetlić wybrane źródło BeoMedia,  
a następnie naciśnij przycisk GO. 

> Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić 
nakładkę menu, a następnie naciśnij przycisk 2, 
aby wyświetlić instrukcję. Po wybraniu źródła BeoMedia na ekranie 

telewizora można wyświetlić Ekranową instrukcję 
obsługi BeoMedia. 

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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Za pomocą pilota Beo4 można włączać 
zestaw BeoMedia oraz wybierać 
poszczególne źródła. 

Naciśnij kilkakrotnie przycisk 
LIST, aż zostanie wyświetlona 
opcja PC. Następnie naciśnij 
przycisk GO, aby włączyć zestaw 
BeoMedia

Po włączeniu zestawu BeoMedia 
na ekranie wyświetlona zostanie 
lista dostępnych źródeł, zgodnie 
z rysunkiem widocznym po 
prawej stronie

Za pomocą przycisków ze 
strzałkami podświetl wybrane 
źródło BeoMedia. Następnie 
naciśnij przycisk GO

Naciśnij czerwony przycisk, aby 
wyświetlić nakładkę menu dla 
wybranego źródła

Zestaw BeoMedia umożliwia łatwy dostęp do 
muzyki i zdjęć zapisanych w formacie cyfrowym, 
ulubionych stron internetowych oraz ponad 4000 
internetowych stacji radiowych na całym świecie. 

Po przeniesieniu danych do 

poszczególnych źródeł zestawu 

BeoMedia można zacząć z niego 

korzystać. 

Zestaw Beo4 można obsługiwać za 

pomocą pilota Beo4, który umożliwia 

na przykład włączanie źródeł, 

poruszanie się po ekranie oraz 

wyświetlanie nakładek menu różnych 

źródeł. 

Obsługa zestawu BeoMedia

Korzystanie z pilota Beo4 razem z BeoMedia 

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

LIST
PC

GO

GO
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UWAGA! Po uruchomieniu zestawu BeoMedia  
z trybu oczekiwania urządzenie jest w pełni 
gotowe do użycia po maksymalnie 30 sekundach. 



Każde źródło BeoMedia posiada nakładkę 
menu, na której widoczne są opcje dostępne 
dla każdego źródła. Naciśnij czerwony 
przycisk znajdujący się na pilocie Beo4, aby 
wyświetlić nakładkę menu. 

Po wyświetleniu nakładki naciśnij przycisk  
w odpowiednim kolorze lub przycisk 
numeryczny znajdujący się na pilocie Beo4, 
aby uaktywnić wybraną funkcję – na przykład 
przycisk 3, aby uruchomić pokaz slajdów lub 
5, aby przybliżyć widok, zgodnie z nakładką 
Zdjęcie widoczną po prawej stronie. 

Po zapamiętaniu, które funkcje odpowiadają 
kolorowym przyciskom, można korzystać  
z nich bez wywoływania nakładki menu na 
ekranie. 

Aby uaktywnić przycisk numeryczny, zawsze 
najpierw należy nacisną czerwony przycisk,  
a następnie bezpośrednio po nim przycisk 
numeryczny. 

Na nakładce menu widoczne są wszystkie opcje 
dostępne dla danego źródła BeoMedia. Po 
wyświetleniu nakładki naciśnij odpowiedni 
przycisk, aby wybrać daną funkcję. 

W jaki sposób używać nakładek menu 

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

2

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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W jaki sposób obsługiwać źródła zestawu BeoMedia

Opcja N.MUSIC pozwala ukryć wszystkie płyty 
CD, zapewniając jednocześnie dostęp do 
wszystkich utworów muzycznych poprzez 
systemy audio i wideo firmy Bang & Olufsen, 
które zostały zainstalowane w domu. 

Po przekopiowaniu wszystkich utworów 
muzycznych do zestawu BeoMedia, są one 
automatycznie sortowane według tytułów, 
albumów, artystów i gatunków. Dzięki temu 
bardzo łatwo można znaleźć dany utwór. 

Można również utworzyć własne listy 
utworów, które mogą być wyświetlone  
w dowolnym momencie. Każda lista utworów 
może być przygotowana na inną okazję. 

W jaki sposób uaktywnić opcję N.MUSIC ...
> Naciskaj przycisk LIST, dopóki zostanie 

wyświetlona opcja PC, a następnie naciśnij 
przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako 
aktywne źródło. 

> Za pomocą przycisku  podświetl opcję 
N.MUSIC, a następnie naciśnij przycisk GO. 

W jaki sposób korzystać z opcji N.MUSIC ...
> Po uaktywnieniu opcji N.MUSIC naciskaj 

zielony przycisk, aby kolejno przełączyć różne 
tryby widoku; Artists (Artysta), Genre (Gatunek), 
Folders (Foldery), Titles (Tytuły), Playlists (Listy 
utworów) oraz Albums (Albumy). 

> Za pomocą przycisku  lub  przewiń listę 
utworów dostępnych w opcji N.MUSIC. 

> Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać 
utwór muzyczny.

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po 
uaktywnieniu opcji N.MUSIC. Naciśnij czerwony 
przycisk, aby wyświetlić nakładkę. 

Przydatne wskazówki ...
Po naciśnięciu niebieskiego przycisku lista 
zostanie ukryta, a na ekranie będą widoczne 
wyłącznie informacje o utworze aktualnie 
odtwarzanym. W tym trybie widoku za pomocą 
przycisków  i  można przechodzić pomiędzy 
utworami, a  i  pomiędzy grupami. 

Po ponownym naciśnięciu niebieskiego przycisku 
lista zostanie wyświetlona na ekranie. W tym 
trybie widoku za pomocą przycisku  można 
zwinąć listę grup, a za pomocą przycisku  
przechodzić pomiędzy grupami. Grupa to na 
przykład lista utworów, płyta CD lub album ze 
zdjęciami. 

Źródła BeoMedia można wyświetlać  

i obsługiwać na ekranie telewizora 

firmy Bang & Olufsen przy użyciu 

pilota Beo4. 

Podstawowe zasady obsługi źródeł 

BeoMedia, na przykład poruszanie 

się po ekranie, wybór elementów  

z listy lub zmiana widoku, są takie 

same dla wszystkich źródeł. 

Jedyną różnicą widoczną  

w przypadku poszczególnych źródeł 

jest nakładka menu, na której mogą 

znajdować się dodatkowe funkcje 

dostępne dla danego źródła. 

Opcja 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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Czy chcesz posłuchać jazzu z Chicago lub 
wiadomości z Singapuru? Opcja N.RADIO 
umożliwia łatwy dostęp do ponad 4000 
internetowych stacji radiowych poprzez 
systemy audio i wideo firmy Bang & Olufsen, 
które zostały zainstalowane w domu. 

Stacje radiowe można sortować według kraju, 
języka, gatunku i tytułu, jak również można 
tworzyć własne listy z ulubionymi stacjami 
radiowymi. 

W jaki sposób uaktywnić opcję N.RADIO ...
> Naciskaj przycisk LIST, dopóki zostanie 

wyświetlona opcja PC, a następnie naciśnij 
przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako 
aktywne źródło. 

> Za pomocą przycisku  podświetl opcję 
N.RADIO, a następnie naciśnij przycisk GO. 

W jaki sposób korzystać z opcji N.RADIO ...
> Po uaktywnieniu opcji N.RADIO naciskaj zielony 

przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby 
widoku; Titles (Tytuły), Genres (Gatunki), 
Language (Języki), Country (Kraje) oraz  
Playlists (Listy utworów). 

> Za pomocą przycisku  lub  przewiń listę 
stacji dostępnych w opcji N.RADIO. 

> Następnie naciśnij przycisk GO, aby wybrać 
stację radiową. 

Przydatne wskazówki ...
Słuchając stacji w opcji N.RADIO można dodawać 
lub przesuwać stacje na liście stacji.

W widoku listy; Naciśnij żółty przycisk, aby 
przenieść podświetloną stację lub listę. 

W innych widokach; Naciśnij żółty przycisk, aby 
dodać podświetloną stację lub grupę do listy. 

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po 
uaktywnieniu opcji N.RADIO. Naciśnij czerwony 
przycisk, aby wyświetlić nakładkę. 

Opcja N.RADIO 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

.

.

.

.

.

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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>> W jaki sposób obsługiwać źródła zestawu BeoMedia

Opcja BeoMedia PHOTO umożliwia 
wyświetlanie na ekranie telewizora firmy 
Bang & Olufsen zdjęć cyfrowych i filmów 
wideo podczas spotkań rodzinnych  
i z przyjaciółmi. 

W łatwy sposób można sortować zdjęcia  
i zamiast oglądać je na komputerze można 
wyświetlać je na ekranie telewizora, 
wygodnie siedząc w salonie. 

W jaki sposób uaktywnić opcję PHOTO ...
> Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż zostanie 

wyświetlona opcja PC. Następnie naciśnij 
przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako 
aktywne źródło. 

> Za pomocą przycisku  podświetl opcję PHOTO, 
a następnie naciśnij przycisk GO. 

W jaki sposób korzystać z opcji PHOTO ...
> Po uaktywnieniu opcji PHOTO naciskaj zielony 

przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby 
widoku; Dates (Daty), Folders (Foldery) oraz 
Playlists (Listy utworów). 

> Za pomocą przycisków  lub  przewiń listę 
dostępnych zdjęć i filmów wideo. 

> Następnie naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić 
zdjęcie lub film wideo. 

> Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić tryb 
pełnoekranowy. 

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po 
uaktywnieniu opcji PHOTO. Naciśnij czerwony 
przycisk, aby wyświetlić nakładkę. 

Przydatna wskazówka … 
Aby uruchomić pokaz zdjęć, naciśnij czerwony 
przycisk, a następnie bezpośrednio po nim 
naciśnij przycisk 3.

Opcja 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

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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Opcja BeoMedia WEB umożliwia wyświetlenie 
ulubionych stron internetowych na ekranie 
telewizora firmy Bang & Olufsen – bez 
konieczności włączania komputera. Za pomocą 
pilota Beo4 można wyświetlać ulubione strony 
internetowe i poruszać się po ekranie 
telewizora.

W jaki sposób uaktywnić opcję WEB ...
> Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż zostanie 

wyświetlona opcja PC. Następnie naciśnij 
przycisk GO, aby wybrać zestaw BeoMedia jako 
aktywne źródło. 

> Za pomocą przycisku  wybierz opcję WEB,  
a następnie naciśnij przycisk GO. 

W jaki sposób korzystać z opcji WEB ...
> Po uaktywnieniu opcji WEB naciskaj zielony 

przycisk, aby kolejno przełączyć różne tryby 
widoku; Bookmarks (Zakładki), History (Historia), 
i Popups (Elementy popup). 

> Za pomocą przycisków  i  przewiń listę 
dostępnych stron internetowych. 

> Następnie naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić 
wybraną stronę internetową na ekranie. 

> Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić tryb 
pełnoekranowy. 

Przydatne wskazówki ...
Aby poruszać się po stronie internetowej za 
pomocą pilota Beo4, najpierw musisz ukryć listę 
naciskając niebieski przycisk. Jeżeli menu jest 
wyświetlone, naciśnij czerwony przycisk, aby je 
ukryć. 

>  Za pomocą przycisków   i   możesz 
przewijać zawartość strony internetowej. 

> Naciśnij przycisk GO, aby włączyć “tryb 
wskaźnika”, który umożliwia poruszanie się po 
stronie internetowej. 

> Za pomocą przycisków ze strzałkami   i   
przesuń wskaźnik nad łącze, a następnie 
naciśnij przycisk GO, aby wyświetlić nową 
stronę internetową. 

> Naciśnij przycisk EXIT, aby przełączyć wskaźnik 
w “tryb przewijania”. 

Ta nakładka menu zawiera opcje dostępne po 
uaktywnieniu opcji WEB. Naciśnij czerwony 
przycisk, aby wyświetlić nakładkę. 

Opcja 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

�

13



– Zestawu BeoMedia nie należy narażać na 
bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub sztucznego oświetlenia, na 
przykład punktowego. 

– Należy pamiętać, aby zestaw BeoMedia był 
skonfigurowany, umieszczony oraz 
podłączony zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi. 

– Zestawu BeoMedia nie należy narażać na 
działanie wilgoci, deszczu lub ciepła. 

– Zestaw BeoMedia jest przystosowany 
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach,  
w warunkach domowych. Zestaw jest 
przystosowany do użytku w zakresie 
temperatur 10–40°C. 

– Należy zapewnić wystarczający odstęp od 
ścian obudowy, który umożliwi 
odpowiednią wentylację urządzenia (5 cm). 

– Nie wolno otwierać obudowy zestawu 
BeoMedia. Czynności tego rodzaju powinni 
wykonywać wykwalifikowani pracownicy 
serwisu. 

– W sytuacji, gdy zestaw BeoMedia zacznie 
pracować zbyt głośno, należy niezwłocznie 
oddać go do serwisu. 

– Zestaw BeoMedia można wyłączyć całkowicie 
jedynie przez odłączenie go od gniazda 
sieciowego. 

Zestaw BeoMedia 1 zawiera 

następujące elementy: 

– Urządzenie BeoMedia 1

– Kable

– Odbiornik podczerwieni 

(wymagany w niektórych 

konfiguracjach)

– Oprogramowanie (zainstalowane 

fabrycznie)

Pełna konfiguracja nosi nazwę 

zestawu BeoMedia 1.

Zestaw BeoMedia 1 musi być 

zainstalowany i skonfigurowany przez 

wykwalifikowanego instalatora. 

Schematy różnych konfiguracji 

przedstawione są na stronach 15–17. 

Konfiguracja zestawu BeoMedia 1

Korzystanie z zestawu BeoMedia 1
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Opis systemu

Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejście DVI-I

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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Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejścia DVI-I i/lub VGA

Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions wyposażonych w wejście VGA

>> Konfiguracja zestawu BeoMedia 1

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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W przypadku niektórych produktów  
ten kabel zastąpiony jest kablem typu 

SCART >>Y/C+CVBS+Audio. Więcej 
informacji można uzyskać kontaktując 

się z przedstawicielem firmy  
Bang & Olufsen. 



Zestaw BeoMedia podłączony do systemów BeoVisions przeznaczonych na rynek w Stanach Zjednoczonych 

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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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 zestawu BeoMedia lub, w przypadku 
wymiany zestawu, do nowego egzemplarza 
zestawu BeoMedia. 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 BeoMedia 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

BeoMedia jest skonfigurowane jako “napęd” 
w oprogramowaniu komputerowym. Gdy 
zaistnieje potrzeba ponownej instalacji kopii 
bezpieczeństwa należy skopiować dane na 
ten napęd. Należy to zrobić za pomocą 
narzędzi BeoPlayer, BeoPort lub BeoConnect, 
tradycyjną metodą “przeciągnij i upuść”. 

Program antywirusowy

Atak wirusa może stwarzać poważne 
zagrożenie, którego efektem może być 
awaria systemu lub utrata ważnych danych. 
W najpoważniejszych przypadkach może 
zaistnieć potrzeba oddania BeoMedia do 
serwisu. Naprawy spowodowane atakiem 
wirusa NIE są objęte gwarancją. BeoMedia 
zawiera program antywirusowy. Program 
chroni przed infekcjami wirusowymi  
i wykrywa programy najczęściej używane 
przez hackerów. Program jest automatycznie 
aktualizowany przez co najmniej 5 lat przez 
Internet pod warunkiem, że BeoMedia jest 
podłączony na stałe do Internetu. Program 
jest zainstalowany w taki sposób, aby 
natychmiastowo i bez powiadamiania usuwać 
wszystkie pliki, które zawierają wirusy. Jeżeli 
nie można odnaleźć pliku, który został 
przeniesiony do zestawu BeoMedia, może się 
okazać, że został usunięty przez program 
antywirusowy. 

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

Aby zabezpieczyć się przed utratą 

danych (zdjęć, plików muzycznych, 

itp.) w przypadku awarii systemu lub 

programu, należy zawsze robić kopie 

danych. 

Zestaw BeoMedia jest wyposażony  

w program antywirusowy, który 

blokuje najczęściej występujące 

wirusy komputerowe. 
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Prawa autorskie i znaki towarowe
Nazwy produktów wymienione w tej 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. 

Proszę zauważyć, 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. 
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Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania – EULA

BeoMedia zawiera wbudowaną 

ograniczoną wersję systemu 

Windows XP. Aby korzystać z tej 

wersji, należy zapoznać się  

z warunkami EULA po prawej stronie. 

Uwaga! Warunki umowy EULA 

dostępne są w języku angielskim, 

ponieważ teksty prawne muszą 

zachować spójność z prawem 

obowiązującym w danym kraju i nie 

mogą być tłumaczone bezpośrednio. 

W chwili obecnej tłumaczenie tego 

tekstu o prawnie potwierdzonej 

poprawności nie jest dostępne. 

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 

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 SOFTWARE only on the 

DEVICE. 

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS 

NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS 

INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE 

THE SOFTWARE 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 

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 

ENJOYMENT OF THE SOFTWARE 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 

PROHIBITED 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 SOFTWARE, 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 

permanent 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 

jurisdiction. You agree to comply with all 

applicable 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 issued by U.S. and other 

governments. For additional information see 

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

EULA Terms
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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. 
Sprzedawcy detaliczni Bang & Olufsen pomogą 
oraz doradzą Ci w kwestii właściwego sposobu 
pozbywania się sprzętu w Twoim kraju. 

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

W procesie projektowania i opracowywania 
naszych produktów przykładamy ogromną 
wagę do potrzeb użytkowników. Dbamy o to, 
by urządzenia firmy Bang & Olufsen były 
możliwie łatwe i wygodne w obsłudze. 

Mamy też nadzieję, że zechcą Państwo 
poświęcić chwilę, aby przekazać nam swoje 
uwagi o użytkowaniu produktu firmy Bang & 
Olufsen. Wszelkie uwagi i opinie – pozytywne 
i negatywne – mogą być pomocne w pracach 
nad doskonaleniem naszych produktów. 

Dziękujemy! 

Aby się z nami skontaktować, wejdź na stronę  
 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 97 85 39 11 (faks) 

Ten produkt spełnia wymagania 
Dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC. 
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3509515  0703 

Dane techniczne, funkcje i ich przeznaczenie 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.





www.bang-olufsen.com 
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