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Apenas para o mercado dos EUA! 

NOTA: Este equipamento foi testado e constatou-

se que cumpre os limites de um dispositivo digital 

de classe B, de acordo com os termos da secção 15 

das Regras da FCC. Estes limites destinam-se a 

fornecer uma protecção razoável contra interferência 

nociva numa instalação doméstica. 

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar 

energia de frequência rádio e, se não for instalado 

e utilizado de acordo com as instruções, pode 

provocar interferência nociva com as comunicações 

rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que 

não ocorra uma interferência numa determinada 

instalação. Se este equipamento provocar 

interferência nociva com a recepção de rádio ou 

televisão, que pode ser determinada ligando e 

desligando o equipamento, o utilizador é encorajado 

a tentar corrigir a interferência através de uma ou 

mais das seguintes medidas:

– Reoriente ou mude a antena de recepção de sítio. 

– Aumente a distância entre o equipamento  

e o receptor. 

– Ligue o equipamento a uma tomada num circuito 

diferente daquele ao qual o receptor está ligado. 

– Consulte o fornecedor ou um técnico especializado 

em rádio/TV para pedir ajuda. 

Apenas para o mercado Canadiano! 

Este aparelho digital de classe B cumpre todos os 

requisitos dos Regulamentos para Equipamento 

Gerador de Interferências do Canadá 

AVISO: Para reduzir o risco de incêndios ou 
choques eléctricos, não exponha este aparelho 
à chuva ou humidade. Não exponha este 
equipamento a pingos ou salpicos e tenha  
o cuidado de nunca colocar objectos com 
líquidos como, por exemplo, jarras, em cima 
do equipamento. 

Para desligar completamente este 
equipamento da corrente contínua, desligue 
a ficha da tomada de parede. O dispositivo 
de desligar permanece pronto a funcionar. 

O relâmpago com um símbolo de seta no 
interior de um triângulo equilátero destina-
se a alertar o utilizador para a presença de 

“tensão perigosa” não isolada dentro do 
invólucro do produto, que pode ter uma 
magnitude suficiente para constituir um 
risco de choque eléctrico para pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um 
triângulo equilátero destina-se a alertar o 
utilizador para a presença de instruções de 
funcionamento e manutenção (assistência) 
importantes no folheto que acompanha o 
produto. 

AVISO: Para reduzir o risco de choques 
eléctricos, não retire a tampa (nem a 
parte de trás).  
No interior não existem peças que 
possam ser reparadas pelo utilizador.
Entregue os trabalhos de assistência  
a pessoal qualificado.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



O objectivo deste Livro de consulta é garantir um 

início de utilização fácil do Beomedia 1. 

Este Livro de consulta explica o funcionamento básico 

do BeoMedia 1, por exemplo, como activar o produto, 

como seleccionar fontes e como navegar no ecrã com 

o comando à distancia Beo4. 

Dá-lhe também sugestões úteis sobre como utilizar 

plenamente o produto. 

Para mais informações sobre o funcionamento do 

BeoMedia 1, consulte o Guia de operação no ecrã do 

BeoMedia descrito na página 7 deste Livro de consulta. 

Sobre este Livro de consulta 3
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Esperamos que o seu vendedor  

Bang & Olufsen entregue, instale  

e configure o seu BeoMedia 1. No 

entanto, este Livro de consulta 

contém informações sobre como ligar 

o BeoMedia 1. Este pode ser útil se 

pretender mover o seu produto sem 

a assistência do seu vendedor, mas 

não é adequado para instalar sozinho 

o produto. 
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O BeoMedia possibilita-lhe desfrutar 

de todas as novas fontes mídias digitais 

através dos sistemas de áudio e vídeo 

Bang & Olufsen já existentes na sua 

casa. As novas fontes são: 

– Música digital 

– Rádio através da Internet 

– Fotografias digitais e clipes de vídeo 

– Websites da Internet 

Para uma utilização plena destas 

fontes, tem de transferir dados, 

introduzir websites favoritos e criar 

listas de reprodução antes de iniciar. 

Quando começar a utilizar o BeoMedia, 

poderá obter ajuda adicional através 

do Guia no ecrã do BeoMedia. 

 Apresentação do BeoMedia 

Antes de começar a utilizar as fontes do 

BeoMedia, tem de transferir a sua música  

e fotografias digitais do computador para  

o BeoMedia e introduzir os seus websites 

favoritos. 

Também pode criar listas de reprodução das 

suas estações de rádio da Internet e faixas de 

música favoritas. Use o seu computador para 

transferir dados pessoais para o BeoMedia e 

criar favoritos e listas de reprodução. 

Para mais informações, consulte o Guia do  

PC, instalado com o BeoMedia, que poderá 

encontrar através da barra de controlo 

existente no ambiente de trabalho do seu PC. 

Utilize o Guia do PC no seu ambiente de  

trabalho para saber como transferir música digital 

e fotografias pessoais para o BeoMedia, bem como 

introduzir os seus websites favoritos e criar listas 

de reprodução*.

Antes de começar 

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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*NOTA! A ilustração existente nesta página mostra 

a interface do BeoPlayer. Relativamente à plataforma 

MAC, é utilizado o software BeoConnect e o Guia 

do PC terá, portanto, uma apresentação diferente. 



O Guia no ecrã do BeoMedia 

Pode sempre chamar para o ecrã do  

televisor o Guia no ecrã do BeoMedia para 

obter informações detalhadas e sugestões 

úteis sobre a utilização do BeoMedia 1.

Chamar o Guia no ecrã do BeoMedia ... 

> Prima LIST repetidamente até ser exibido PC no 

Beo4 e prima GO. 

> Utilize  para se deslocar para baixo de modo  

a realçar a fonte BeoMedia que pretende e, de 

seguida, prima GO. 

> Prima o botão vermelho para chamar a 

sobreposição de menus e, de seguida, prima 2 

para chamar o Guia. 

Depois de ter seleccionado uma fonte BeoMedia, 

pode chamar para o ecrã do televisor o Guia no 

ecrã do BeoMedia.

Titles   Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Delete

Configuration

Rename
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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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Use o comando à distância Beo4 para activar 

o BeoMedia e para seleccionar fontes. 

Prima LIST repetidamente até 

aparecer PC. Em seguida, prima 

GO para activar o BeoMedia 

Quando o BeoMedia estiver 

activado, será exibida a lista de 

fontes no ecrã, conforme se 

mostra à direita 

Utilize os botões das setas para 

realçar a fonte BeoMedia que 

pretende seleccionar. Depois 

prima GO 

Prima o botão vermelho para 

chamar uma sobreposição de 

menus para a fonte seleccionada 

Com o BeoMedia pode aceder facilmente à sua 

música digital, fotografias pessoais, websites 

favoritos e a mais de 4000 estações de rádio  

da Internet no mundo inteiro. 

Depois de ter transferido os seus dados 

pessoais para as fontes BeoMedia 

individuais, está pronto para começar 

a utilizar o seu BeoMedia. 

O comando à distância Beo4 é utilizado 

para a operação do BeoMedia, por 

exemplo, para ligar fontes, navegar 

no ecrã e chamar sobreposições de 

menus das diferentes fontes.

Comece a utilizar o BeoMedia 

Utilização do Beo4 com o 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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NOTA! Quando iniciar o BeoMedia a partir de 

standby, o tempo de início poderá ser de 30 

segundos no máximo.



Cada fonte BeoMedia tem uma sobreposição 

de menus que mostra as opções ao dispor com 

a fonte seleccionada. Prima o botão vermelho 

no Beo4 para chamar a sobreposição de menus. 

Uma vez exibida a sobreposição de menus, 

prima o respectivo botão colorido ou botão 

de número no Beo4 que activa a função que 

pretende, por exemplo, 3 para iniciar a 

apresentação de diapositivos ou 5 para zoom, 

conforme se mostra na sobreposição Photo à 

direita. 

Quando conhecer as funções associadas aos 

botões coloridos, pode utilizá-las sem chamar 

primeiro para o ecrã a sobreposição de menus. 

Para activar um botão de número, tem de 

premir sempre o botão vermelho e logo a 

seguir o número. 

A sobreposição de menus mostra as opções ao 

dispor para cada fonte BeoMedia. Uma vez exibida 

a sobreposição de menus, prima o respectivo botão 

para seleccionar a função que pretende activar. 

Como utilizar a sobreposição de menus 

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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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
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9
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Como utilizar as fontes do BeoMedia 

Com a N.MUSIC pode esconder todos os CDs  

e continuar a ter acesso a toda a sua música 

através dos sistemas de vídeo e áudio Bang & 

Olufsen em sua casa. 

Depois de copiar toda a sua música para o 

BeoMedia, a música é automaticamente 

organizada pelo título, álbum, artista e 

género, sendo mais fácil de encontrar. 

Também pode criar as suas próprias listas de 

reprodução e aceder às mesmas sempre que 

quiser. Crie uma para cada ocasião. 

Como activar a N.MUSIC ... 

> Prima LIST repetidamente até aparecer PC e em 

seguida prima GO para seleccionar o BeoMedia 

como fonte. 

> Utilize  para mover o cursor para N.MUSIC e 

em seguida prima GO.

Como utilizar a N.MUSIC ... 

> Depois de activar a N.MUSIC, prima repetidamente 

o botão verde para alternar entre as diferentes 

vistas; Artists (Artistas), Genre (Género), Folders 

(Pastas), Titles (Títulos), Playlists (Listas de 

reprodução) e Albums (Álbuns).

> Utilize  ou  para percorrer as faixas N.MUSIC 

disponíveis. 

> Depois prima GO para seleccionar uma faixa.

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções 

quando é activada a N.MUSIC. Prima o botão 

vermelho para chamar a sobreposição de menus. 

Sugestões úteis ... 
Ao premir o botão azul para ocultar a lista, somente 

será exibida no ecrã a informação relativa à faixa 

que estiver a ouvir. Nesta vista, pode utilizar  e 

 para percorrer as faixas e  e  para percorrer 

os grupos. 

Prima o botão azul para exibir novamente a lista. 

Nesta vista, pode utilizar  para fechar os grupos 

e  para percorrer os grupos. Um “grupo” é, por 

exemplo, uma lista de reprodução, um CD ou um 

álbum de fotografias. 

Para chamar e utilizar as fontes 

BeoMedia no seu televisor Bang & 

Olufsen, utilize o comando à 

distância Beo4. 

Os princípios básicos de utilização 

das fontes BeoMedia são os mesmos 

para todas as fontes, por exemplo, 

navegar no ecrã, seleccionar a partir 

da lista ou mudar vista. 

Caso contrário, será sobretudo a 

sobreposição de menus, com funções 

adicionais disponíveis para cada fonte, 

que difere de fonte para fonte. 

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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Pretende ouvir jazz de Chicago ou as notícias 

de Singapura? Com a N.RADIO acede facilmente 

a mais de 4000 estações de rádio da Internet 

através dos sistemas de áudio e vídeo Bang & 

Olufsen em sua casa. 

Pode ordenar as estações de rádio por país, 

língua, género e título e criar as suas próprias 

listas de reprodução com estações favoritas. 

Como activar a N.RADIO … 

> Prima LIST repetidamente até aparecer PC e em 

seguida prima GO para seleccionar o BeoMedia 

como fonte. 

> Utilize  para mover o cursor para N.RADIO e 

em seguida prima GO. 

Como utilizar a N.RADIO … 

> Depois de activar a N.RADIO, prima repetidamente 

o botão verde para alternar entre as diferentes 

vistas; Titles (Títulos), Genres (Géneros), 

Language (Língua), Country (País) e Playlists 

(Listas de reprodução).

> Utilize  ou  para percorrer as estações 

N.RADIO disponíveis.

> Depois prima GO para seleccionar uma estação 

de rádio. 

Sugestões úteis ... 
Quando estiver a ouvir N.RADIO pode adicionar 

ou mover estações para uma lista de reprodução.

Na vista da lista de reprodução; Prima o  

botão amarelo para mover a estação ou lista  

de reprodução realçada. 

Nas outras vistas; Prima o botão amarelo para 

adicionar a estação ou grupo realçado a uma  

lista de reprodução. 

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções 

quando é activada a N.RADIO. Prima o botão 

vermelho para chamar a sobreposição de menus. 

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

�

11



>> Como utilizar as fontes do BeoMedia 

Com o BeoMedia PHOTO pode mostrar as 

suas fotografias digitais e clipes de vídeo à 

sua família e amigos no seu televisor Bang & 

Olufsen. 

Organizar as suas fotografias é fácil e em vez 

de as ver no seu computador de secretária pode 

vê-las no ecrã do televisor da sua sala de estar. 

Como activar a PHOTO ... 

> Prima LIST repetidamente até aparecer PC. De 

seguida, prima GO para seleccionar o BeoMedia 

como fonte. 

> Utilize  para mover o cursor para PHOTO e em 

seguida prima GO. 

Como utilizar a PHOTO ... 

> Depois de activar a PHOTO, prima repetidamente 

o botão verde para alternar entre as diferentes 

vistas; Dates (Datas), Folders (Pastas), e Playlists 

(Listas de reprodução). 

> Utilize  ou  para alternar entre as fotografias 

e os clipes de vídeo.

> Depois prima GO para ver uma fotografia ou 

clipe de vídeo. 

> Prima o botão azul para a exibição em ecrã 

completo. 

Esta sobreposição de menus mostra as suas 

opções quando é activada a PHOTO. Prima o 

botão vermelho para chamar a sobreposição  

de menus. 

Sugestões úteis … 
Para iniciar uma apresentação de diapositivos, das 

suas fotografias, prima o botão vermelho e logo a 

seguir o número 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

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�

12



Com o BeoMedia WEB pode visitar os seus 

websites favoritos através do televisor Bang & 

Olufsen, sem ligar o computador. Pode alternar 

entre os seus websites favoritos e navegar no 

ecrã do televisor através do comando à 

distância Beo4.

Como activar a WEB ... 

> Prima LIST repetidamente até aparecer PC. De 

seguida, prima GO para seleccionar o BeoMedia 

como fonte. 

> Utilize  para seleccionar WEB e em seguida 

prima GO.

Como utilizar a WEB ... 

> Depois de activar a WEB, prima repetidamente  

o botão verde para alternar entre as diferentes 

vistas; Bookmarks (Favoritos), History (Histórico) 

e Popups. 

> Utilize  e  para alternar entre os websites 

disponíveis. 

> Depois prima GO para chamar para o ecrã o 

website seleccionado. 

> Prima o botão azul para a exibição em ecrã 

completo. 

Sugestões úteis ... 
Para navegar num website com o Beo4, tem de 

ocultar primeiro a lista premindo o botão azul. 

Prima também o botão vermelho para ocultar o 

menu, caso esteja visível. 

>  Em seguida utilize   e   para passar a 

página.

> Prima GO para mudar para o ‘modo de cursor’ 

para navegar na página. 

> Utilize os botões das setas   e   para 

mover o cursor para uma ligação e prima GO 

para chamar a nova página. 

> Prima EXIT para mudar o cursor novamente 

para o ‘modo de deslocação’. 

Esta sobreposição de menus mostra as suas opções 

quando é activada a WEB. Prima o botão vermelho 

para chamar a sobreposição de menus. 

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
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– Evite colocar o BeoMedia sob a incidência 

directa de luz solar ou artificial como, por 

exemplo, um foco. 

– Certifique-se de que o BeoMedia é 

configurado, instalado e ligado de  

acordo com as instruções. 

– Não sujeite o BeoMedia a humidade 

elevada, chuva ou fontes de calor. 

– O BeoMedia foi concebido para ser utilizado 

apenas no interior, em ambientes domésticos 

secos. Utilizar dentro de uma gama de 

temperaturas de 10 a 40°C (50 a 105°F). 

– Deixe espaço suficiente em volta do 

BeoMedia para uma ventilação  

adequada (5 cm). 

– Não tente abrir o BeoMedia. Deixe estas 

operações para o pessoal de assistência 

qualificado. 

– No caso de o BeoMedia começar a fazer 

ruído excessivo, deve levá-lo de imediato 

para a assistência. 

– O BeoMedia só se desligará completamente 

depois de ser desligado da tomada de parede. 

O BeoMedia 1 inclui os seguintes 

produtos: 

– BeoMedia 1 

– Cabos

– Receptor de IV (apenas necessário 

em algumas configurações) 

– Software (pré-instalado) 

O conjunto completo é referido como 

BeoMedia 1. 

O BeoMedia 1 tem que ser instalado 

e configurado por um instalador 

profissional. Nas páginas 15 a 17 

estão ilustradas várias configurações. 

Configurar o BeoMedia 1 

Utilização do seu BeoMedia 1 
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Apresentação geral do sistema 

BeoMedia ligado a BeoVisions com entrada 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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BeoMedia ligado a BeoVisions sem entradas DVI-I e/ou VGA 

BeoMedia ligado a BeoVisions com entrada VGA 

>> Configurar o 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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Em relação a alguns produtos, este cabo 
é substituído por um cabo SCART >>Y/

C+CVBS+Audio. Contacte um 
revendedor Bang & Olufsen para obter 

mais informações. 



BeoMedia ligado a BeoVisions para o mercado dos EUA 

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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Cópia de segurança e programa antivírus 

Cópia de segurança 

É da responsabilidade do utilizador fazer, 

regularmente, cópias de segurança dos dados, 

incluindo, embora sem carácter limitativo, fotos, 

música, etc. É da responsabilidade do utilizador 

assegurar que estes dados estão disponíveis em 

meios que possibilitem a transferência imediata 

para o BeoMedia ou, no caso do BeoMedia ser 

substituído, para o novo BeoMedia, e é ainda 

da responsabilidade do utilizador reinstalar 

estas cópias de segurança sempre que 

necessário. 

Pode ser colocada uma cópia de segurança  

no computador do seu escritório ou noutro 

qualquer dispositivo externo como, por 

exemplo um disco rígido portátil, ou os dados 

podem ser copiados para CD-ROM ou discos 

de DVD. 

É necessário também fazer uma cópia de 

segurança dos dados quando o BeoMedia é 

levado para assistência. Frequentemente, será 

necessário formatar meios de dados como 

parte da reparação e a referida formatação, 

com a consequente perda de dados, será 

realizada sem aviso prévio.

A Bang & Olufsen não assume qualquer 

responsabilidade por qualquer perda de dados. 

Reinstalação de dados 

O seu BeoMedia está configurado como uma 

“drive” no software do PC. Quando precisar 

de reinstalar a sua cópia de segurança deverá, 

por conseguinte, copiar os dados para esta 

unidade. Isto tem de ser feito via BeoPlayer, 

BeoPort ou BeoConnect, pelo processo 

habitual de “arrastar e largar”. 

Programa antivírus 

Um ataque de vírus pode ser um problema 

grave que pode facilmente originar uma avaria 

do sistema e perda de dados importantes. No 

caso de o seu BeoMedia começar a fazer ruído 

excessivo, deve levá-lo imediatamente para a 

assistência. A garantia NÃO cobre uma 

reparação causada por um ataque de vírus. O 

BeoMedia contém um programa antivírus. O 

programa protege o sistema contra infecções 

por vírus e detectará os programas de hackers 

mais frequentemente utilizados. O programa 

é actualizado automaticamente durante, pelo 

menos, cinco anos através da Internet, desde 

que o BeoMedia esteja constantemente ligado 

à Internet. O programa é instalado para 

remover, instantaneamente e sem aviso, 

todos os ficheiros que contenham vírus. Por 

isso, se tiver transferido um ficheiro para o 

BeoMedia e não o conseguir localizar 

novamente, esta pode ser uma das razões. 

A Bang & Olufsen não assume qualquer 

responsabilidade por quaisquer perdas  

em consequência de um ataque de vírus. 

Para assegurar que os seus dados 

(fotos, ficheiros de música, etc.) não se 

perdem em caso de uma falha do 

programa ou do sistema, deve ter 

sempre cópias de todos os seus dados. 

O seu BeoMedia está equipado com 

um programa antivírus que bloqueará 

os vírus de computador mais comuns. 
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Reconhecimentos e responsabilidade 
Os nomes dos produtos mencionados neste livro 

de consulta podem ser marcas comerciais ou marcas 

comerciais registadas de outras empresas.

Portions utilize Microsoft Windows Media 

Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft 

Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, 

Windows Media e o logotipo Windows são marcas 

comerciais registadas da Microsoft Corporation 

nos Estados Unidos e/ou noutros países. 

Tenha em atenção que a Bang & Olufsen não será 

responsável, em caso algum, por quaisquer danos 

acidentais ou indirectos que resultem da utilização 

ou incapacidade de utilização do software. 
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End User Licence Agreement – EULA  
(Acordo de Licença de Utilizador Final) 

O BeoMedia tem integrada uma 

edição limitada do Windows XP. Para 

utilizar esta edição, terá que ler os 

termos do acordo de licença para o 

utilizador final, à direita. 

Nota! Os termos EULA estão em Inglês 

visto que os textos jurídicos são 

específicos do país e não podem ser 

traduzidos directamente. Nesta altura, 

não foi realizada qualquer tradução 

judicialmente correcta deste texto. 

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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O Parlamento Europeu e o Conselho da União 

Europeia publicaram a Directiva relativa aos 

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. 

O objectivo da Directiva é evitar a criação de 

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 

e promover da reutilização e reciclagem e outras 

formas de recuperação deste tipo de resíduos. 

Como tal, a Directiva diz respeito a fabricantes, 

distribuidores e consumidores. 

A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes 

como os consumidores finais eliminem equipamento 

e componentes eléctricos e electrónicos de forma 

segura para o ambiente, e que o equipamento e 

os resíduos sejam reutilizados ou recuperados 

para os seus respectivos materiais ou energia. 

Equipamento e peças eléctricos e electrónicos não 

podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; 

todo o equipamento e peças eléctricos e electrónicos 

têm que ser recolhidos e eliminados separadamente. 

Produtos e equipamentos que tenham que ser 

recolhidos para reutilização, reciclagem e outras 

formas de recuperação estão identificados com o 

pictograma aqui apresentado. 

Sempre que elimina equipamento eléctrico e 

electrónico utilizando os sistemas de recolha 

disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, 

a saúde humana e a contribuir para uma utilização 

prudente e racional dos recursos naturais. A recolha 

de equipamento e resíduos eléctricos e electrónicos 

impede a potencial contaminação da natureza por 

substâncias nocivas que possam estar presentes nos 

produtos e equipamentos eléctricos e electrónicos. 

O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo 

e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação 

no seu país. 

Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – Protecção ambiental 
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Para sua informação ... 

Durante os processos de concepção e 

desenvolvimento de um produto Bang & 

Olufsen, todas as suas necessidades como 

utilizador são pensadas e consideradas e 

fazemos todos os esforços para que os  

nossos produtos sejam fáceis e confortáveis 

de utilizar. 

Deste modo, esperamos que nos dispense 

alguns minutos do seu tempo para nos falar 

das suas experiências com o seu produto 

Bang & Olufsen. Tudo o que considere ser 

importante, positivo ou negativo, pode 

ajudar-nos nos nossos esforços para  

melhorar ainda mais os nossos produtos. 

Muito obrigado! 

Para nos contactar, visite o nosso site em …  

  www.bang-olufsen.com 

ou escreva para: Bang & Olufsen a/s  

  BeoCare  

  Peter Bangs Vej 15  

  DK–7600 Struer 

ou envie um fax para: 

  Bang & Olufsen  

  BeoCare  

  +45 97 85 39 11 (fax) 

Este produto encontra-se em conformidade 

com os requisitos indicados nas directivas 

89/336/CEE e 73/23/CEE.
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3509403  0703 

As especificações técnicas, as funcionalidades 

e a respectiva utilização estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio.





www.bang-olufsen.com 
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