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Úvod

Tato Příručka poskytuje informace o používání softwaru 
BeoPlayer a BeoPort, které jsou součástí produktu 
Bang & Olufsen. Software BeoPlayer si také můžete 
stáhnout zdarma na adrese www.bang-olufsen.com.

Protože ovládání ze strany uživatele je v případě BeoPort 
podobné jako pro BeoPlayer, je BeoPort zmíněn pouze 
v případě, že ovládání specificky vyžaduje instalaci 
BeoPort. 

Dostupné funkce a ovládání softwaru ve spojení  
s BeoMaster 5 a BeoSound 5 je také podobné. Proto 
části popisující ovládání BeoMaster 5 zmiňují BeoSound 5 
pouze v případě, že ovládání rovněž specificky vyžaduje 
instalaci BeoSound 5. 

Tato příručka poskytuje informace o používání softwaru 
společně s přístroji BeoSound 2, BeoSound 6 a Serenata.

Příručka aplikace BeoPlayer a BeoPort 

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5 BeoSound 5 
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Ovládací panel
Ovládací panel umožňuje aktivovat a ovládat zdroje aplikace 
BeoPlayer nebo BeoPort. 
> Klepněte na zástupce Bang & Olufsen v hlavním panelu  

a spusťte přehrávač BeoPlayer. 
> Přesuňte kurzor na obrazce zcela vpravo. 
> Klepněte na trojúhelníkovou záložku a vyvolejte ovládací panel. 

Výchozí zdroje jsou N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO a PC CD. 
Povšimněte si, že pouze BeoPort nabízí dodatečné zdroje,  
v závislosti na produktech ve vaší domácnosti. Viz také ‘Úprava 
ovládacího panelu’, kde naleznete další informace. 

Aktivování zdroje v přehrávači BeoPlayer …
> Klepněte dvakrát na jeden ze zdroj a zobrazte jej vlevo na 

obrazovce počítače. 

Když zdroj aktivujete, zobrazí se na ovládacím panelu červeně.

Obsluha ovládacího panelu … 
> Klepněte na tlačítko  nebo  a pohybujte se mezi skladbami, 

rozhlasovými stanicemi, TV kanály, fotografiemi atd.
> Klepněte na tlačítko  nebo  a přejděte k následující skupině 

v aktivním zdroji, nebo když je vybrána možnost PC CD  …
>  … přepínejte mezi disky CD, pokud máte dvě jednotky 

CD-ROM, nebo připojené zařízení BeoSound 9000 (pouze 
BeoPort). 

> Klepněte na tlačítko STOP a přehrávání pozastavte.
> Klepněte na tlačítko GO a v přehrávání pokračujte.
> Klepněte na tlačítko  nebo  a upravte zvuk.
> Chcete-li zvuk vypnout, klepněte mezi  a . 
 Hlasitost obnovíte pomocí  nebo . 
> Klepněte na tlačítko SETUP a zobrazte jednotlivé možnosti 

každého zdroje.

Případně můžete výběr provést myší a přehrát obsah zobrazený 
na levé straně obrazovky. Skupina v BeoPlayer je například album, 
seznam skladeb, žánr nebo barevný seznam. 

Principy ovládání

Povšimněte si, že vzhled ovládacího panelu závisí na tom, 
zda máte nainstalovanou aplikaci BeoPort nebo BeoPlayer. 
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> Klepněte na tlačítko INFO a zobrazte informace o stávající 
skladbě, rozhlasové stanici nebo fotografii.

> Klepněte na tlačítko • a přepněte do pohotovostního režimu.
> Klepněte na tlačítko • a podržte jej 2 sekundy a vypněte tak 

všechny zdroje. 
> Klepněte dvakrát na tlačítko • a uzavřete ovládací panel  

a aplikaci.
> Klepněte jednou na zástupce Bang & Olufsen v hlavním 

panelu a znovu spusťte přehrávač BeoPlayer.

Barevná tlačítka, která jsou dostupná pouze v ovládacím panelu 
BeoPort, jsou určena pro přehrávání barevných seznamů. Další 
informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’. 

Úprava ovládacího panelu … 
Počet zdrojů dostupných prostřednictvím ovládacího panelu 
můžete změnit. Zdroje můžete přidávat, odstraňovat nebo skrývat. 
Zpřístupnit na ovládacím panelu můžete až osm zdrojů současně. 
> Klepněte na tlačítko SETUP a nastavte ovládací panel. 
> Klepněte na tlačítko SOURCES a přidejte nebo odeberte zdroje. 

Na ovládacím panelu se zobrazí seznam dostupných zdrojů. 
V aplikaci BeoPort máte více možností, v závislosti na zařízeních, 
které máte v domácnosti.

> Klepněte a podržte zdroj, který chcete přidat ze seznamu  
a přetáhněte jej mezi stávající zdroje.

Ze všech viditelných zdrojů můžete skrýt druhý, který je označen 
symboly < a > okolo zdroje.
> Klepněte na zdroj na ovládacím panelu, přetáhněte jej do 

seznamu dostupných zdrojů a odeberte jej. 
> Klepněte na tlačítko EXIT a opusťte nabídku SETUP. 

Ovládací panel 
BeoPort 

Ovládací panel přehrávače BeoPlayer 
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Přehrávač TV 
Pokud máte v počítači nainstalovanou skříňku BeoPort a počítač 
je vybaven kartou TV tuneru, bude k dispozici funkce přehrávače 
TV a budete tedy moci sledovat televizní vysílání na obrazovce 
počítače, jakmile zvolíte položku PC TV. Jakmile zobrazíte 
přehrávač TV, můžete přesouvat, uzavírat nebo zvětšovat okno 
přehrávače TV. 

Přesunutí a změna velikosti okna přehrávače TV ... 
> Zvolte okno přehrávače TV a přetažením jej přesuňte. 
> Poklepejte na na okno přehrávače TV a zvětšete obraz na 

celou obrazovku počítače. 
> Klepněte pravým tlačítkem a okno přehrávače TV zmizí  

z obrazovky - zvuk bude stále slyšet. 
> Aktivujte ovládací panel a klepněte na tlačítko TV, vyvolejte 

tak zpět okno přehrávače TV. 
> Přetáhněte stranu okna přehrávače TV a zvětšete jej 

proporcionálně ve formátu 4:3. 

Výběr režimu zvuku … 
Můžete nastavit specifické režimy zvuku pro kanály TV nebo 
vybrat stereo zvuk AV pro zdroje audio nebo video signálu. 

Mono, stereo nebo jazyk … 
Pokud jsou dostupné dodatečné režimy zvuku …
> Klepněte na tlačítko SETUP, pak SOUND na ovládacím panelu 

a změňte stávající režim zvuku. 
> Klepněte na tlačítko SOUND opakovaně a přepínejte mezi 

dostupnými režimy zvuku, mono nebo stereo.
> Klepněte na tlačítko SETUP a budete moci zvolit režim zvuku. 

Pokud nejsou k dispozici žádné alternativní režimy zvuku, 
nepoznáte žádný rozdíl. 
> Klepněte na tlačítko EXIT a opusťte nabídku SETUP. 

Poznámka! V případě verze BeoPort pro USA nemůžete sledovat 
zdroje videosignálu z hlavní místnosti na obrazovce počítače. 
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Výběr zvuku stereo AV … 
Pokud zvolíte zdroj videosignálu na ovládacím panelu, můžete 
vybrat příjem stereo zvuku prostřednictvím BeoLink pro tento 
specifický zdroj. Jednoduše použijte tlačítko AV v nabídce SETUP 
na ovládacím panelu. 
> Vyvolejte zdroj – klepněte například na tlačítko DTV. 
> Klepněte na tlačítko SETUP a budete moci zvolit zvuk AV. 
> Klepněte na tlačítko AV a vyberte zvuk AV, například stereo. 
> Klepněte na tlačítko AV znovu a vraťte se ke zvuku mono. 
> Klepněte na tlačítko EXIT a opusťte nabídku SETUP. 
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Pokud máte nainstalovaný BeoPort společně s infračerveným 
přijímačem, můžete použít dálkový ovladač Beo4 nebo Beo5  
a ovládat jeho dostupné zdroje v systému. 

Na dálkovém ovladači Beo4 ... 
> Stiskněte tlačítko RADIO a zapněte rádio. 
> Stiskněte tlačítko TV a zapněte televizor, pokud je k dispozici. 
> Opakovaně stiskněte tlačítko LIST, dokud se na dálkovém 

ovladači Beo4 nezobrazí položka N.MUSIC, kterou 
aktivujete stisknutím tlačítka GO. 

> Opakovaně stiskněte tlačítko LIST, dokud se na dálkovém 
ovladači Beo4 nezobrazí položka N.RADIO, kterou 
aktivujete stisknutím tlačítka GO. 

> Stiskněte tlačítko DTV a aktivujte příjem digitální TV 
 z připojeného zdroje videosignálu, pokud je dostupný. 
> Stiskněte tlačítko DVD a aktivujte příjem signálu 
 DVD z připojeného přehrávače DVD. 
> Stiskněte tlačítko CD a aktivujte poslech zvukového disku CD. 
> Stiskněte tlačítko V.MEM a sledujte video z připojeného 

přehrávače DVD/videopřehrávače na obrazovce počítače. 
> Stiskněte tlačítko A.MEM a aktivujte přehrávání připojeného 

zdroje audiosignálu. 

Číselná tlačítka mají kontextovou funkci. Mohou být například 
použita k výběru specifické skladby, kanálu TV nebo rozhlasové 
stanice. 
> Stiskněte tlačítko  nebo  a můžete hledat jednotlivé skladby 

nebo přecházet k předchozí či následující skupině.
> Stiskněte tlačítko  nebo  a můžete přecházet  

k následující nebo předcházející skladbě ve stávajícím 
seznamu nebo na disku CD, případně přepnout na jiný 
kanál TV či rozhlasovou stanici. 

Barevná tlačítka …
Barevná tlačítka mají různé funkce, podle vybraného zdroje signálu. 
Pokud na počítači sledujete kanál zařízení set-top box, barevná 
tlačítka se používají způsobem uvedeným v překryvné nabídce 
zařízení set-top box. 
V nastavení s BeoSound 5 nebo samotném BeoMaster 5 jsou 
barevná tlačítka použita k výběru barevných seznamů. Další 
informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’. 

Dálkový ovladač

Pomocí dálkového ovladače můžete například zapínat a vypínat 
dostupné propojené zdroje a hlavní místnost, přepínat mezi 
kanály TV, rozhlasovými stanicemi nebo skladbami, či nastavovat 
hlasitost. 
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Dálkový ovladač Beo5 musí být nastaven tak, aby ovládal 
zařízení ve vašem systému. Požádejte o další informace 
prodejce produktů Bang & Olufsen. 

Na dálkovém ovladači Beo5 ...
> Stiskněte tlačítko , vyberte název místnosti, kde se 

nacházíte a zdroj, který chcete ovládat. 
> Stiskněte tlačítko N.MUSIC a zapněte zdroj N.Music. 
> Stiskněte tlačítko N.RADIO a přepněte na zdroj N.Radio. 
> Stiskněte tlačítko PC a použijte zdroj PC. 
> Stiskněte tlačítko V.MEM a sledujte video z připojeného 

přehrávače DVD/videopřehrávače na obrazovce počítače. 
> Stiskněte tlačítko TV a zapněte televizor, pokud je k dispozici. TV a zapněte televizor, pokud je k dispozici. TV
> Stiskněte tlačítko DTV a aktivujte příjem digitální TV 

z připojeného zdroje videosignálu, pokud je dostupný. 
> Stiskněte tlačítko DVD a aktivujte příjem signálu DVD 

z připojeného přehrávače DVD. 
> Stiskněte tlačítko CD a aktivujte poslech zvukového disku CD. 
> Stiskněte tlačítko A.MEM a aktivujte přehrávání připojeného 

zdroje audiosignálu. 
> Stiskněte tlačítko  nebo  a můžete hledat jednotlivé 

skladby nebo přecházet k předchozí či následující složce.
> Stiskněte tlačítko  nebo  a můžete přecházet 

k následující nebo předcházející skladbě ve stávajícím 
seznamu nebo na disku CD, případně přepnout na jiný 
kanál TV či rozhlasovou stanici.

Barevná tlačítka …
Barevná tlačítka mají různé funkce, podle vybraného zdroje signálu.
Pokud na počítači sledujete kanál zařízení set-top box, barevná 
tlačítka se používají způsobem uvedeným v překryvné nabídce 
zařízení set-top box.
V nastavení s BeoSound 5 nebo samotném BeoMaster 5 jsou 
barevná tlačítka použita k výběru barevných seznamů. Další 
informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’.

Povšimněte si, že tlačítka na displeji dálkového ovladače Beo5 Povšimněte si, že tlačítka na displeji dálkového ovladače Beo5 
závisí na použitém zařízení a nastavení od prodejce společnosti 
Bang & Olufsen. 
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Vyhledání hudby v počítači 
Chcete-li vytvořit seznam skladeb v přehrávači BeoPlayer, musí 
být hudba k dispozici v počítači. Vyhledejte v počítači dostupnou 
hudbu nebo ji zkopírujte ze zvukových disků CD.
Když spustíte zdroj BeoPlayer N.MUSIC poprvé, budete vyzváni 
k vyhledání dostupných zdrojů v počítači. 

Vyhledání hudby v počítači …
Vyhledání musí být provedeno při prvním použití přehrávače 
BeoPlayer, nebo když chcete přidat novou paměťovou jednotku. 
> Klepněte jednou do pole vedle jednotky.
> Dalším klepnutím zaškrtnutí odeberte. 
> Klepněte na tlačítko START a spusťte vyhledávání. 

Vyhledejte skladby, pokud byla přidána další jednotka ...
> Klepněte na tlačítko SETUP na ovládacím panelu, když je 

aktivní zdroj N.MUSIC.
> Klepněte na tlačítko SCAN.
> Zaškrtněte pole vedle příslušné jednotky.

Červeně se zobrazuje průběh v poli výběru jednotky.
> Klepněte na tlačítko STOP a zrušte probíhající vyhledávání.
> Klepněte na tlačítko HIDE SCAN a skryjte možnosti hledání. 

Probíhající hledání budou pokračovat, dokud se nedokončí. 
Před kopírováním zvukového disku CD nezapomeňte zadat 
nastavení kopírování. To provedete v nabídce ‘Configuration’, v 
nabídce SETUP na ovládacím panelu. Další informace naleznete  
v kapitole ‘Konfigurace přehrávače BeoPlayer’. 

Pokud stávající skladby obsahují informační značky, například 
‘Artists’, ‘Albums’ nebo ‘Genre’, jsou tyto informace během hledání 
uloženy. Viz také ‘Zobrazení a úpravy informací N.MUSIC,  
N.RADIO nebo PHOTO’, kde naleznete další informace. 

Standardně bude N.MUSIC vždy hledat hudbu ve složce nazvané 
‘My Music’ v umístění ‘Documents and settings\user name’  
a v jednotkách, které jste v počátku vyhledali, když jste poprvé 
aktivovali zdroj N.MUSIC. Proto je nutné prohledat pevný disk 
znovu, pokud hudbu ukládáte na jiné jednotce nebo v jiné složce. 

Zpřístupnění hudby

Přehrávač BeoPlayer/BeoPort používá připojení k Internetu 
pro stahování informací o disku CD z portálu BeoPortal. 
Chcete-li přijímat informace z portálu BeoPortal, musíte 
přehrávač BeoPlayer zaregistrovat, povolit funkce v nabídce 
‘Configuration’ a počítač musí být připojen online. Pokud 
BeoPortal není dostupný ani po 10 sekundách, skladby budou 
zaregistrovány jako ‘unknown’. 
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Kopírování hudby ze zvukového disku CD 
Přehrávač BeoPlayer používá Internet pro připojení k portálu 
BeoPortal a získání informací o disku CD, pokud jsou dostupné. 

Před kopírováním z disku CD … 
> Vložte disk CD do jednotky CD-ROM a klepněte na tlačítko 

PC CD. 
> Klepněte na tlačítko COPY v levém dolním rohu a zobrazte 

‘Folder view’. 
> Přetáhněte celé album jako novou složku, nebo …
>  … klepněte na tlačítko NEW FOLDER, vytvořte novou složku 

a přetáhněte jednotlivé skladby. 

Přehrávač BeoPlayer začne kopírovat skladby a hudba bude zároveň 
přehrávána. Jakmile je album nebo skladba zkopírována, je uložena 
ve formátu souboru WMA. 

Během kopírování můžete použít ovládací panel. Pokud však 
přehrávač BeoPlayer zcela vypnete, kopírování se přeruší. 

N.MUSIC ze složek v počítači … 
Když přetáhnete obsah ze složky systému Windows do přehrávače 
BeoPlayer, můžete jej uložit do libovolného místa. Po přetažení 
můžete organizovat obsah podle potřeby a přesouvat skladby 
nebo alba do barevných seznamů. 

Viz také ‘Vytvoření nebo úprava seznamů skladeb’, kde naleznete 
další informace. 

Z přehrávače BeoPlayer do jiných aplikací … 
Obsah můžete také přesouvat z přehrávače BeoPlayer do softwaru 
nepocházejícího od společnosti Bang & Olufsen, například do 
vypalovacího softwaru. Obvykle můžete obsah přetáhnout  
z přehrávače BeoPlayer do aplikace. Takto to bude možné 
provést za předpokladu, že tuto funkci aplikace podporuje. 

Pokud je cílové zobrazení uzavřeno, můžete sledovat průběh 
kopírování pod tlačítkem COPY. Průběh je signalizován červenou 
čarou. Dále můžete sledovat průběh kopírování v ovládacím 
panelu. 
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Obal alba Přehrávač BeoPlayer podporuje zobrazování obalů alb pro 
skladby N.MUSIC, buď ve formátu obrázků integrovaných do 
skladeb, nebo jako obrázky uložené ve stejné složce jako 
skladby nebo album. 

Stahování nebo aktualizace obalů alb …
Obaly alb se zobrazují v přehrávači BeoPlayer ve všech zobrazeních 

na levé straně obrazovky. Pokud máte přehrávač BeoPlayer 

zaregistrovaný, máte přístup k portálu BeoPortal a po vyhledání 

hudby v počítači můžete začít s aktualizací obalů alb nebo jejich 

stahováním. 

> Klepněte na stávající zobrazení BeoPlayer v levém horním 
rohu a podržte tlačítko stisknuté.

> Přesuňte kurzor do pole ‘Albums’ a uvolněte tlačítko myši.
> Pravým tlačítkem klepněte na album a zobrazte dostupné 

možnosti.

Alternativně můžete přetáhnout fotografii na skladbu nebo 
album přímo v přehrávači BeoPlayer. 

Když vložíte disk CD a klepněte na PC CD, přehrávač BeoPlayer 
zobrazí obal alba automaticky, pokud je v souboru uložen. 

Chcete-li přijímat informace a obaly alb z portálu BeoPortal, 
musíte přehrávač BeoPlayer zaregistrovat. Funkce musí být  
v nabídce ‘Configuration’ povolena a počítač musí být online. 
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Zpřístupnění fotografií

Když chcete používat PHOTO v přehrávači BeoPlayer, musíte 
v něm nejprve fotografie a videoklipy povolit. Fotografie/videoklipy
můžete přetáhnout ze složky systému Windows do zobrazení 
PHOTO. 
1. Uložte fotografie a videoklipy v podsložce složky ‘My Pictures’.

Složka ‘My Pictures’ je umístěna ve složce systému Windows 
nazvané ‘Documents and Settings’. Přesné umístění složek 
závisí na nastavení vašeho počítače.

2. Když aktivujete možnost PHOTO v přehrávači BeoPlayer, 
složka ‘My Pictures’ se automaticky prohledá a snímky/
videoklipy umístěné v podsložkách se zpřístupní.

3. Pokud chcete fotografie a videoklipy zpřístupnit při aktivaci 
BeoMaster 5 prostřednictvím televizoru, musíte přenést soubory
do BeoMaster 5. Další informace naleznete v kapitole 
‘Organizování obsahu’
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Zpřístupnění webových stránek Funkce webu je relevantní pouze v případě, že součástí nastavení 
je BeoMaster 5. 

V aplikaci Internet Explorer je složka nazvaná ‘BeoMaster 5’ 
umístěna do nabídky ‘Favourites’. Když uložíte webové stránky 
do této složky, mohou být zobrazeny v televizoru prostřednictvím 
zdroje ‘WEB’. 

Můžete vytvářet podsložky ve složce nazvané ‘BeoMaster 5’, 
které se zobrazí jako skupina na televizní obrazovce. 

V aplikaci Internet Explorer …
> Klepněte na tlačítko ‘Favourites’.
> Klepněte na tlačítko ‘Add to favourites’. 
> Vyberte složku ‘BeoMaster 5’ nebo …
> … klepněte na tlačítko ‘Create in’ a vytvořte podsložku.

Nyní můžete zobrazit webové stránky na televizní obrazovce. 

Přidejte webové stránky, které chcete zobrazit v televizoru.
Informace o používání zdroje Web v televizoru viz také příručka 
BeoMaster 5. 
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Přehrávání skladeb, rozhlasových stanic a zobrazování 
fotografií 
Chcete-li přehrávat zvukový disk CD v počítači, vložte disk do 
jednotky CD-ROM a klepněte na tlačítko PC CD. Pomocí 
ovládacího panelu můžete vybírat skladby, pozastavovat přehrávání 
nebo přepínat mezi jednotlivými disky CD, pokud máte více než 
jednu jednotku CD-ROM. 

Další informace o kopírování hudby ze zvukového disku CD do 
přehrávače BeoPlayer naleznete v kapitole ‘Kopírování ze 
zvukového disku CD’.

Přehrávání zvukového disku CD ...
> Klepněte na tlačítko PC CD. Spustí se přehrávání první skladby. 

Jakmile klepnete na možnost PC CD, přehrávač BeoPlayer se 
připojí k portálu BeoPortal a přijme informace o přehrávaných 
skladbách. Pokud chcete zobrazit přehled a přehrávat své disky 
CD přímo ze seznamu, jednoduše klepněte na možnost PC CD 
znovu a zobrazte seznam PC CD. Jinak použijte tlačítka na 
ovládacím panelu.
> Klepněte na tlačítko  a přejděte na následující skladbu.
> Klepněte na tlačítko  a přejděte na předchozí skladbu.
> Klepněte na tlačítko  nebo  a přejděte k následující skupině 

v aktivovaném zdroji.
> Klepněte na tlačítko STOP a přehrávání skladby pozastavte. 
> Klepněte na tlačítko GO a v přehrávání pokračujte. 

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ... 
> Klepněte na tlačítko SETUP a na ovládacím panelu zobrazte 

RANDOM. 
> Klepněte na tlačítko RANDOM a přehrávejte skladby na disku 

CD v náhodném pořadí. Položka RANDOM se zobrazí bíle. 

Všechny následující skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí, 
dokud nastavení nezměníte.
> Chcete-li se vrátit k normálnímu režimu přehrávání, klepněte 

na tlačítko SETUP a zobrazte RANDOM. 
> Klepněte jednou na tlačítko RANDOM a položka RANDOM 

se znovu zbarví šedě. 
> Klepněte na tlačítko EXIT a opusťte nabídku SETUP. 

Každodenní použití  
přehrávače BeoPlayer

Chcete-li přijímat informace a obaly alb z portálu BeoPortal, 
musíte přehrávač BeoPlayer zaregistrovat. Funkce musí být  
v nabídce ‘Configuration’ povolena a počítač musí být online. 
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Poslech N.RADIO ... 
Pomocí ovládacího panelu spusťte poslech rozhlasových stanic 
nebo přejděte k nové stanici či skupině. 
> Klepněte na tlačítko N.RADIO a začněte přehrávání 

dostupných rozhlasových stanic. 
> Klepněte na tlačítko  a přejděte k následující rozhlasové stanici. 
> Klepněte na tlačítko  a přejděte k předchozí rozhlasové stanici. 
> Klepněte na tlačítko  nebo  a přejděte k předchozí či 

následující skupině. 
> Stanici přehrávejte pomocí číselných tlačítek na klávesnici. 

Zobrazení fotografií … 
Ovládací panel můžete použít k zobrazení dostupných obrázků 
a pohybu mezi nimi. Můžete také přiblížit zvolený obrázek nebo 
jej otočit, či zobrazit obrázky jako prezentaci. 
> Klepněte na tlačítko PHOTO a zobrazte fotografie. 
> Poklepejte na fotografii a zobrazte ji.
> Klepněte na tlačítko  nebo  a přejděte k předchozí či 

následující fotografii. 
> Klepněte na tlačítko  nebo  a přejděte na následující skupinu. 
> Pomocí tlačítka  ‘ROTATE’  v okně přehrávače otočte fotografii. 
> Pomocí tlačítka –‘ZOOM’+ v okně přehrávače zobrazení 

přibližte nebo oddalte. 
> Fotografii v seznamu vyberte pomocí číselných tlačítek na 

klávesnici. 

Přepínání mezi zobrazením zdrojů 
Jakmile aktivujete zdroj v přehrávači BeoPlayer, můžete přepínat 
zobrazení a sbírku tak sledovat různými způsoby. Způsob změny 
zobrazení je shodný pro všechny zdroje. 

Pokud seznamy zpřístupníte poklepáním na tlačítko zdroje, 
seznam bude na obrazovce zachován. 

Změna zobrazení … 
> Aktivujte zdroj. 
> Stiskněte tlačítko ‘TAB’, nebo … 
> … klepněte a podržte ikonu zobrazení v levém horním rohu, 

pak přesuňte kurzor na požadované zobrazení a uvolněte jej, 
nebo ...

> … klepněte na tlačítko  v levém horním rohu opakovaně. 

Různá zobrazení, zde znázorněno pro N.MUSIC.
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Zobrazení a úpravy informací N.MUSIC, N.RADIO nebo 
PHOTO 
Když posloucháte skladbu nebo sledujete fotografii, můžete vyvolat 
informace o právě přehrávaném obsahu. 
> Klepněte na tlačítko INFO a na ovládacím panelu zobrazte 

příslušné informace. 

Úprava informací o skladbě … 
> Přesuňte kurzor na kategorii, kterou chcete upravovat. 
> Klepněte na informaci, kterou chcete upravit, například na 

název. 
> Zadejte novou informaci. 
> Stiskněte tlačítko ‘ENTER’ na klávesnici, změny uložte  

a ukončete. 

Budete vyzváni k potvrzení provedených změn. 

Šedý pás přehrávání můžete přesunout a ‘přeskočit’ tak do 
specifického místa skladby.

Když informace o skladbě upravíte, přehrávač BeoPlayer vás 
vyzve k potvrzení.
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Zobrazení informací N.RADIO …
> Klepněte na tlačítko INFO a na ovládacím panelu. 
 Na obrazovce se zobrazí informace o stávající stanici. 
 Tlačítko INFO na ovládacím panelu se zbarví bíle.
> Klepněte na tlačítko CLOSE INFO v nabídce, nebo …
> ... klepněte na tlačítko INFO na ovládacím panelu a opusťte 

nabídku INFO. 

Zobrazení informací o rozhlasových stanicích N.RADIO
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Zobrazení informací o obrázku ... 
> Klepněte na tlačítko INFO na ovládacím panelu. 
 Na obrazovce se zobrazí informace o stávajícím snímku. 

Úprava informací PHOTO … 
> Přesuňte kurzor na kategorii, kterou chcete upravovat. 
> Klepněte na informaci, kterou chcete upravit, například na 

název. 
> Zadejte novou informaci. 
> Stiskněte tlačítko ‘ENTER’ nebo ’TAB’ na klávesnici, změny 

uložte a ukončete. 
> Klepněte na tlačítko CLOSE INFO na dolním okraji 

informačního okna, nebo … 
> ... klepněte na tlačítko INFO na ovládacím panelu a opusťte 

nabídku INFO. 

Hledání skladeb, rozhlasových stanic nebo fotografií.
Přehrávač BeoPlayer může prohledat obsah a nalézt skladby, 
rozhlasové stanice nebo fotografie, které potřebujete. 

Hledání …
Aktivujte zdroj a zobrazení, ve kterém chcete hledat. 
> Zadejte přesně ten řetězec znaků, který chcete hledat, například 

Madonna. Obsah daného názvu se zvýrazní, nebo … 
> … zadejte prví písmeno nebo číslo hledaného řetězce. 

Například zadejte ‘g’, pokud hledáte řetězec German v poli 
‘Language’ nebo ‘r’, hledáte-li ‘Rock’ v poli ‘Genre’. 

Upravte informace značky u fotografie.
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Oblíbené skladby, rozhlasové stanice, fotografie a videoklipy 
můžete umístit do seznamu skladeb. Seznam skladem můžete 
kdykoliv upravit. Můžete také přetáhnout skladby, fotografie 
nebo videoklipy přímo z přehrávače BeoPlayer do jiné aplikace 
v počítači. 
Povšimněte si, že seznam skladeb nezabírá v počítači další prostor, 
protože se jedná pouze o ukazatele pořadí přehrávání a nikoliv 
o další kopii souborů. 

Vytvoření seznamu skladeb v přehrávači BeoPlayer … 
> Klepněte na tlačítko COPY. 
> Klepněte na tlačítko NEW PLAYLIST (nebo klepněte pravým 

tlačítkem, stiskněte a podržte položku NEW PLAYLIST). 
> Vyberte, který typ seznamu vyžadujete: 
 BeoPlayer (místní seznam skladeb dostupný pouze v počítači), 

BeoMaster 5 (seznam skladeb dostupný v BeoMaster 5), 
BeoPlayer & BeoMaster 5 (seznam skladeb pro BeoMaster 5 
a BeoPlayer). 

Přidání více než jednoho souboru do seznamu skladeb … 
> Podržte klávesu ‘SHIFT’ a klepněte na první a poslední z řady 

skladeb, rozhlasových stanic, fotografií a videoklipů. 
> Pokud místo toho podržíte klávesu ‘CTRL’, můžete vybrat 

několik skladeb, stanic, fotografií nebo videoklipů samostatně 
klepnutím na ně.

> Nyní přetáhněte vybrané položky do nového seznamu skladeb. 
> Klepněte na tlačítko DONE a uložte. 

Když přidáte obsah do přehrávače BeoPlayer, obsah se zkopíruje 
do BeoMaster 5. Pokud podobně přidáte obsah do seznamu 
skladeb na televizní obrazovce, vytvoří se jeho zrcadlová kopie 
v přehrávači BeoPlayer.

Přejmenování seznamu skladeb nebo barevného seznamu …
> Pravým tlačítkem klepněte na seznam a vyberte možnost 

‘Rename playlist’.
> Zadejte nový název. 
> Stiskněte tlačítko ‘ENTER’ a uložte. 

Vytvoření a úprava seznamů skladeb

Vyberte, kde je dostupný seznam skladeb.

Zobrazení seznamu skladeb v aplikaci BeoPlayer.

Přejmenujte seznam skladeb podle potřeby.
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Odebrání obsahu ze seznamu skladeb …
> Klepněte a přetáhněte obsah ze seznamu do koše, nebo … 
> … klepněte pravým tlačítkem na obsah a vyberte ‘Remove’. 

Povšimněte si, že skladby, rozhlasové stanice, fotografie nebo 
videoklipy odebrané ze seznamu nejsou odstraněny z počítače. 

Obnovení z koše … 
Dříve odebrané skladby, rozhlasové stanice nebo fotografie 
můžete kdykoliv obnovit (pokud nejsou odebrány ze zobrazení 
seznamu skladeb). 
> Změňte zobrazení. 
> Klepněte na tlačítko ‘Removed’. 
> Klepněte pravým tlačítkem na obsah a vyberte ‘Restore’. 

Poznámka: Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte obsah 
ze své hudební sbírky. 

Povšimněte si, že nelze obnovit seznamy skladeb, pokud jste je 
odebrali. Fotografie, videa a skladby lze obnovit pouze v případě, 
že byly odebrány z jiných zobrazení, než ze zobrazení seznamu 
skladeb. 

Koš BeoPlayer/BeoPort je zobrazen vpravo na obrázku nahoře. 
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Když je součástí vašeho systému BeoMaster 5, hudební fotografie 
a video můžete snadno a rychle přesouvat mezi počítačem  
a BeoMaster 5. Výhodné je udržovat kopie v obou umístěních.

Jakmile zkopírujete zvukový disk CD, skladby jsou dostupné  
v BeoMaster 5, ale pouze pokud jste v konfiguraci zapnuli funkci 
‘Copy to BeoMaster 5’. 

Pokud je přehrávač BeoPlayer nakonfigurován tak, aby ukládal 
disky CD v počítači, musíte hudbu přenést do BeoMaster 5, 
pokud k ní chcete přistupovat prostřednictvím televizoru. Totéž 
platí pro fotografie nebo videoklipy importované do přehrávače 
BeoPlayer. Další informace naleznete v kapitole ‘Konfigurace 
přehrávače BeoPlayer’. 

Umístění obsahu 
Před každou položkou obsahu jsou uvedeny ikony, které znázorňují, 
kde je tento obsah umístěn. Ikony jsou k dispozici v případě, že 
je počítač připojen k BeoMaster 5. 

Obsah je umístěn v počítači. 

Obsah je umístěn v BeoMaster 5. 

Obsah je umístěn v počítači a v BeoMaster 5. 

 
Změna umístění obsahu … 
> Klepněte pravým tlačítkem na obsah.
> Vyberte požadovanou možnost:
 ‘Copy from BeoMaster’
 ‘Move from BeoMaster’
 ‘Delete from BeoMaster’

Povšimněte si, že obsah uložený pouze v BeoMaster je zcela 
odstraněn, pokud jej odstraníte z BeoMaster 5. 

Organizování obsahu

*Pokud v nastavení systému máte BeoSound 5, možnosti nabídky 
tomu budou odpovídat, například ‘Move to BeoSound 5’.
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Synchronizování souborů 
Pokud provedete změny v seznamu skladeb buď v počítači nebo 
prostřednictvím televizoru a BeoMaster 5 není k počítači připojen, 
je důležité vědět, jak tyto změny pracují. 
Jakákoliv změna provedená v kterémkoliv umístění se automaticky 
zkopíruje do druhého umístění, když připojíte BeoPlayer/BeoPort 
a BeoMaster 5. 

Pokud změny provedete v obou umístěních, verze uložená v 
počítači přepíše verzi uloženou v BeoMaster 5. Například: Otočíte 
formát fotografie pomocí softwaru v počítači. Po připojení 
BeoMaster 5 k počítači se změna promítne také do BeoMaster 5.

Soubory lze synchronizovat mezi počítačem a BeoMaster 5 kdykoliv. 
> Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Bang & Olufsen. 
> Vyberte `Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5 .́ 

Pokud se připojení nezdaří 
Pokud chcete přenést soubory do BeoMaster 5 nebo 
BeoSound 5, připojení se nemusí podařit, pokud byla například 
síť resetována. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda 
chcete zadat adresu IP pro BeoMaster 5 nebo BeoSound 5.

Adresa IP BeoMaster 5 
Chcete-li zobrazit adresu IP pro BeoMaster 5, zapněte 
BeoMaster 5, vyvolejte překryvnou nabídku a stisknutím 
tlačítka 9 otevřete nabídku Configuration, pak stiskněte 
červené tlačítko na dálkovém ovladači a ihned poté tlačítko GO. 
Pomocí tlačítek se šipkami se přesuňte na položku „Network 
info“ a stiskněte tlačítko GO. Poté můžete vidět adresu 
IP přístroje BeoMaster 5. Nyní zadejte adresu IP v nabídce 
BeoPlayer a připojení bude možné vytvořit.

Adresa IP BeoSound 5
Chcete-li zobrazit adresu IP BeoSound 5, zapněte BeoSound 
5, přesuňte páčkový ovladač do polohy „MODE“, použijte 
kolečko k zvýraznění SETTINGS, stiskněte dvakrát šipku 
doprava a ihned poté tlačítko GO, kterým se aktivuje nabídka 

„SERVICE SETTINGS“. Přesuňte páčkový ovladač na položku 
NETWORK INFO. Poté můžete vidět adresu IP přístroje 
BeoSound 5. Nyní zadejte adresu IP v nabídce BeoPlayer a 
připojení bude možné vytvořit.

Doporučuje se vždy uchovávat kopie hudebních souborů  
a fotografií buď v počítači nebo na jiném paměťovém médiu, 
například na přenosném pevném disku. 
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Stav připojení 
Když jsou soubory přeneseny z počítače do BeoMaster 5, můžete
získat další informace o procesu kopírování přesunutím ukazatele 
myši nad ikonu Bang & Olufsen na hlavním panelu. 

Pokud jsou systémy propojeny, ikona Bang & Olufsen je černá.

Pokud počítač a BeoMaster 5 propojeny nejsou, ikona je 
šedá. Propojení obnovíte klepnutím pravým tlačítkem na 
ikonu a výběrem ‘Connect to BeoMaster 5’*.

Během přenosu je ikona Bang & Olufsen červená. 

Průběh kopírování mezi počítačem a BeoMaster 5
‘BeoPlayer <-> BeoMaster 5’ (nebo ‘BeoPort <-> BeoMaster 5’)
Označuje, že obsah v počítači a v BeoMaster 5 se právě 
synchronizuje.

‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5’
Označuje průběh kopírování skladeb N.MUSIC mezi počítačem 
a BeoMaster 5.

‘PHOTO <-> BeoMaster 5’
Označuje průběh kopírování skladeb PHOTO mezi počítačem 
a BeoMaster 5.

Chcete-li tyto operace zrušit, klepněte pravým tlačítkem na ikonu
Bang & Olufsen a vyberte možnost zrušení v položce ‘Activity’.

*Pokud v nastavení systému máte BeoSound 5, možnosti nabídky
tomu budou odpovídat, například ‘Connect to BeoSound 5’.
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Používání BeoMedia 1
Pokud systém obsahuje BeoMedia 1, popis v této příručce pro 
něj neplatí.

Informujte se v online příručce, kde je uveden popis způsobu 
použití přehrávače BeoPlayer/BeoPort společně s BeoMedia 1. 

Níže uvedený odkaz použijte k otevření online příručky. Příručka 
je k dispozici pouze v angličtině.

Odkaz na příručku BeoMedia 1/BeoPlayer. 

(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html) 

http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html
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Používání BeoMaster 5  
a BeoSound 5 

Tato část popisuje nastavení s BeoMaster 5 a BeoSound 5.  
V celé této příručce je nastavení BeoMaster 5 a BeoSound 5 
označováno jako nastavení BeoMaster 5. Všechny možnosti videa 
popsané s BeoMaster 5 závisí na tom, zda je BeoMaster 5 připojen 
ke kompatibilnímu televiznímu přijímači. Veškerý popis BeoSound 5 
závisí na tom, zda je BeoSound 5 také součástí nastavení.

Dříve než začnete
Chcete-li používat zdroje N.MUSIC, PHOTO a WEB, musíte použít 
BeoPlayer k přenosu digitální hudby a fotografií z počítače do 
BeoMaster 5 a uložit své oblíbené webové stránky způsobem 
popsaným výše v této příručce. 

Zapnutí BeoMaster 5
Existují dvě možnosti, jak BeoMaster 5 zapnout. Můžete zapnout 
zdroj audiosignálu v BeoSound 5 nebo můžete aktivovat zdroje 
BeoMaster 5 prostřednictvím televizního přijímače. 

Informujte se také v příručkách BeoMaster 5 nebo BeoSound 5, 
kde je uveden popis způsobu obsluhy produktů.

Čtyři zdroje
BeoMaster 5 nabízí různé způsoby procházení zdrojů N.MUSIC, 
N.RADIO, PHOTO a WEB. 

Jak je popsáno v příručkách, překryvná nabídka každého zdroje 
nabízí dodatečné možnosti ovládání, které zde nejsou popsány. 

Povšimněte si, že pokud je součástí nastavení BeoSound 5, plní 
funkci prohlížeče pro N.MUSIC a N.RADIO a nemůžete procházet 
obsah těchto zdrojů na obrazovce televizního přijímače. 

Pomocí systému BeoMaster 5 můžete získat snadný přístup  
k digitální hudbě, osobním fotografiím, oblíbeným webovým 
stránkám a k více než 5 000 internetových rozhlasových stanic 
po celém světě. 
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Když je součástí nastavení BeoMaster 5, jsou dostupné další funkce, 
barevné seznamy.

To jsou seznamy skladeb, které jsou vybrány pomocí barevných 
tlačítek na dálkovém ovladači. To umožňuje přistupovat k těmto 
seznamům stiskem jediného tlačítka rovněž z propojené místnosti, 
pokud je k dispozici. 

Základní informace o barevných seznamech
Do barevných seznamů můžete přidat oblíbené skladby, rozhlasové 
stanice, fotografie a videoklipy. Barevné seznamy mohou být 
upraveny prostřednictvím počítače stejným způsobem, jako ostatní 
seznamy skladeb, ale také pomocí dálkového ovladače, což je 
popsáno v příručkách dodaných k vašim přístrojům.

Zdroj  Omezení v barevných seznamech 
N.MUSIC  Výchozí limit je 9 
PHOTO   Bez omezení 
N.RADIO Výchozí limit je 99 

V nabídce ‘Configuration‘ v položce SETUP můžete změnit limit 
záznamů pro N.MUSIC a N.RADIO. 

Obsah je označen odpovídající barvou. Povšimněte si, že kterýkoliv 
obsah může náležet všem čtyřem seznamům. Když přehráváte 
skladby z barevného seznamu, BeoMaster 5 nebo BeoSound 5 
přehrává pouze obsah tohoto specifického seznamu. 

Barevné seznamy

Seznam skladeb s barevnými seznamy v přehrávači BeoPlayer.
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Přejmenování obsahu …
Nejsnazší způsob přejmenování položek v přehrávači BeoPlayer 
je učinit tak prostřednictvím počítače. Je však také možné použít 
funkci přejmenování dostupnou v překryvné nabídce zdroje na 
obrazovce televizního přijímače:

> V překryvné nabídce vyberte ‘Rename’.
 Stiskněte tlačítko  a zobrazte ‘hláskovací panel’, stiskněte 

tlačítko  a  a přesouvejte se mezi jednotlivými znaky, pak 
stiskněte tlačítko GO a vyberte požadovaný znak.

 Chcete-li přepnout mezi velkými a malými písmeny, stiskněte 
opakovaně tlačítko . Do pole názvu se vrátíte stisknutím 
tlačítka .

 V poli názvu použijte tlačítko  a  k přesunu mezi jednotlivými 
znaky, stisknutím tlačítka STOP pak vybraný znak odstraníte, 
stisknutím tlačítka GO uložíte název. 

Play Timer
Pokud je hlavní zařízení video nebo audio v propojeném systému 

vybaveno funkcí Play Timer (časovač přehrávání), BeoMaster 5 může 

jako zdroj vybrat Play Timer. Když vyberete jako zdroj BeoMaster 5 

pro Play Timer, položky v červeném seznamu budou přehrávány  

v okamžiku, kdy se spustí časovač Play Timer. To znamená, že obsah, 

který chcete poslouchat prostřednictvím funkce Play Timer, musí 

být umístěn v červeném seznamu. 

Funkce specifické pro BeoMaster 5
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Možnosti hlavního propojení Následující část popisuje tři základní způsoby nastavení 
s BeoMaster 5, BeoSound 5 a počítačem a nastavení Option, 
které byste měli používat. 

BeoMaster 5 a BeoSound 5 v jedné místnosti … 

BeoMaster 5 s možností Option 1: 
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO a přehrává zvuk 
v reproduktorech připojených k BeoMaster 5.
Možnosti PHOTO a WEB nejsou dostupné. 

BeoMaster 5 s televizním přijímačem … 

BeoMaster 5 s možností Option 0: 
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO. Aktivujte PC
a vyvolejte zdroje PHOTO a WEB na televizním přijímači. 
V tomto nastavení je zvuk přehráván v reproduktorech 
připojených k televizoru. 

Televizor s možností Option 2: 
Televizní přijímač reaguje na všechny povely zdroje a přehrává 
zvuk v reproduktorech připojených k televiznímu přijímači. 

Povšimněte si, že z BeoMaster 5 nelze přenášet videosignál 
do televizoru v propojené místnosti. 
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Plně integrovaný systém …

V tomto nastavení jsou BeoMaster 5, BeoSound 5 a televizní 
přijímač umístěny společně v jedné místnosti. 

BeoMaster 5 s možností Option 0: 
Procházení N.MUSIC a N.RADIO probíhá v BeoSound 5. 

Televizor s možností Option 2: 
Televizní přijímač reaguje na všechny povely zdrojů. Možnosti 
PHOTO a WEB jsou dostupné. 
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Zařízení ve dvou místnostech … 

V tomto nastavení jsou BeoSound 5 a BeoMaster 5 umístěny 
společně v jedné místnosti (propojená místnost) a televizor 
v jiné místnosti (hlavní místnost). 

BeoSound 5/BeoMaster 5 s možností Option 2: 
Možnosti N.MUSIC a N.RADIO jsou dostupné v BeoSound 5 
a zvuk z hlavní místnosti je možné slyšet v místnosti propojené. 

Televizor s možností Option 2: 
Poslouchejte N.MUSIC a N.RADIO na reproduktorech televizoru. 
Možnosti PHOTO a WEB nejsou dostupné. 

Poslech zdrojů v hlavní místnosti … 

Na dálkovém ovladači Beo4 ... 
> Stiskněte tlačítko LIST, až se zobrazí zdroj ‘N.RADIO’ nebo LIST, až se zobrazí zdroj ‘N.RADIO’ nebo LIST

‘N.MUSIC’ na displeji Beo4, pak stiskněte tlačítko GO. 

Na dálkovém ovladači Beo5 ... 
> Stiskněte tlačítko ‘N.MUSIC’ nebo ‘N.RADIO’ 

(softwarová tlačítka). 

Důležité upozornění: Možnosti propojení pro BeoSound 5 jsou
omezeny na možnosti Option 0, 1 a 2. Další informace 
o propojení a obsluze systému AV naleznete v Příručkách 
dodaných k televiznímu přijímači Bang & Olufsen.
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Pomocí přehrávače BeoPlayer můžete kopírovat hudbu do 
BeoSound 2, BeoSound 6 a hudebního telefonu Serenata. Pomocí
přehrávače BeoPlayer můžete organizovat své hudební soubory 
v zařízení a kopírovat další skladby ze své sbírky N.MUSIC. 
Podrobnosti o používání svých přenosných zařízení naleznete 
v Příručce dodané k příslušnému produktu. 

Chcete-li zkopírovat skladby z N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer 
do kteréhokoliv zařízení, připojte je k počítači. BeoSound 2 musíte
vložit do základny a BeoSound 6 a Serenata musí být připojeny 
prostřednictvím kabelu USB dodaného s produktem. 

V případě telefonu Serenata použijte režim MTP. Další informace 
o používání nastavení telefonu naleznete v příručce k telefonu 
Serenata.

Kopírování hudby do přenosného zařízení 
> Aktivujte N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer. 
> Klepněte na tlačítko COPY a zpřístupněte přenosná zařízení. 
Obsah v zařízení se zobrazí ve formě přehledu již uložené hudby. 
Nad seznamem zařízení je ukazatel kapacity paměti, které 
zobrazuje zbývající paměťovou kapacitu úložiště. 

Kopírování skladeb ze seznamu do zařízení …
> Klepněte na skladbu nebo album a přetáhněte jej do zařízení. 

Chcete-li kopírovat z disku CD, nezapomeňte jej nejprve zkopírovat 
do přehrávače BeoPlayer. Viz také ‘Kopírování hudby ze zvukového 
disku CD’. 
Skladba nebo album se ihned zobrazí v zařízení a ukazatel pod 
skladbou zobrazí stav průběhu kopírování, jak je znázorněno níže.

Povšimněte si, že musíte vyčkat na úplné vyplnění ukazatele 
průběhu, až poté je kopírování zcela dokončeno. 

Během kopírování skladeb můžete používat jiné funkce přehrávače
BeoPlayer, pokud setrváte v režimu N.MUSIC.

Chcete-li k kopírování zrušit, vyberte skladbu nebo album 
v zařízení a odstraňte ji přetažením na ikonu koše. Kopírování 
rovněž zrušíte v případě, že přehrávač BeoPlayer zcela ukončíte, 
nebo pokud zařízení odpojíte. Přenosná zařízení nepodporují 
barevné seznamy. 

Použití přenosných zařízení 
s přehrávačem BeoPlayer



32

Poznámka: V případě zařízení BeoSound 6 a Serenata nemůžete 
používat funkci přehrávání a kopírovat hudbu současně. 

Organizování skladeb v přenosném přehrávači
Organizování hudebních souborů v přenosném přehrávači se 
provádí shodným způsobem, jako když organizujete N.MUSIC  
v přehrávači BeoPlayer. Chcete-li organizovat hudbu, přenosný 
přehrávač musí být připojen k počítači. 

Obecná pravidla pro práci se soubory DRM  
(digitální ochrana autorských práv) 
Přehrávač BeoPlayer podporuje pouze přehrávání hudby 
chráněné pomocí Windows Media DRM společnosti 
Microsoft. To znamená, že musíte hudbu chráněnou DRM 
jednou přehrát pomocí Windows Media Player, až poté 
můžete skladby nakopírovat do přehrávače BeoPlayer. Není 
podporován standard Fairplay DRM společnosti Apple. 
Hudební skladby chráněné pomocí DRM mají omezený počet 
přenosů do přenosných zařízení. O tomto počtu rozhoduje 
hudební obchod nebo nahrávací společnosti a může být také 
neomezený. 
Hudba chráněná pomocí DRM může být přenášena 
a přehrávána v přehrávači Serenata a BeoSound 6 za 
předpokladu, že licence bude umístěna v přehrávači BeoPlayer. 
BeoSound 6 však nepodporuje „časově omezené“ licence. 

Při přenosu hudby do BeoMaster 5 a BeoMedia 1 se také 
přenáší hudba chráněná pomocí  DRM, zobrazí se na seznamu, 
ale není možné ji přehrávat.
Povšimněte si, že BeoSound 2 soubory chráněné DRM 
nepodporuje.

POZNÁMKA: Během kopírování můžete skrýt zobrazení  
N.MUSIC a sledovat průběh kopírování na ovládacím panelu 
na pravé straně obrazovky. Během kopírování můžete používat 
ovládací panel. 
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Specifické informace  
pro BeoSound 2

Aktivace BeoSound 2 … 
> Klepněte na tlačítko N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer.

Povšimněte si, že není možné ovládat BeoSound 2 a zároveň 
kopírovat hudbu. 

Pokud chcete kopírovat hudební soubory po spuštění 
přehrávání v přehrávači BeoPlayer …
> Odpojte BeoSound 2 od základny. 
> Připojte BeoSound 2. 
> Střídavě stiskněte a podržte tlačítko GO po dobu 3 sekund. 

BeoSound 2 se systémem Windows Vista
Chcete-li aby BeoSound 2 správně spolupracoval se systémem 
Windows Vista, musíte v počítači nainstalovat aktualizaci 
‘Service Pack 1’. BeoSound 2 musí být přepnut do režimu iTunes 
(nebo Mass Storage Mode), jak je popsáno v příručce BeoSound 2. 

BeoSound 2 bude znázorněn jako standardní přenosné zařízení, 
podle toho s ním bude zacházeno a nebude zobrazen jako  
v přehrávači BeoPlayer s ikonou BeoSound 2. BeoSound 2  
v systému Vista nebude mít stejné funkce, jako v systému 
Windows XP, kde můžete přesouvat soubory mezi složkami atd. 

V důsledku těchto omezení BeoSound 2 v systému Windows Vista 
musíte vytvořit složku pro skladby v kořenovém adresáři karty SD, 
pokud chcete tyto skladby přehrávat. 

Povšimněte si také, že aktualizaci ‘Firmware update application’ 
zařízení BeoSound 2, nazvanou ‘BeoSound 2_PC.exe’, není možné 
spouštět v systému Windows Vista; to znamená, že firmware 
BeoSound 2 nemůžete v systému Windows Vista aktualizovat. 
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Formátování paměťové karty pro BeoSound 2 
V některých případech může být užitečné naformátovat 
paměťovou kartu (úložiště), pokud z ní chcete kopírovat 
skladby do BeoSound 2. Formátování paměťové karty odstraní 
celý její obsah. 

Formátování … 
Uložte BeoSound 2 do základny. Funkce PC CD nebo N.MUSIC 
nesmí být v přehrávači BeoPlayer aktivní. 
> Klepněte na tlačítko CONFIG a na ovládacím panelu 

zpřístupněte nabídku ‘Configuration’. 
> Vyberte kartu ‘Portable devices’. 

Pravá strana karty ‘Portable devices’ v přehrávači BeoPlayer 
informuje o tom, kolik volného prostoru je na paměťové kartě  
k dispozici a také o celkové kapacitě média. 
> Klepněte na tlačítko ‘Refresh’ a zobrazte seznam 

dostupných zařízení. 
> Vyberte paměťové médium, které chcete naformátovat. 
> Klepněte na tlačítko ‘Format’. 

Zobrazí se text ‘formatting portable …’ a formátování je 
provedeno. Povšimněte si, že formátování není možné,  
pokud je zařízení chráněno proti zápisu. 
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Nastavení N.MUSIC
Před započetím kopírování nebo ‘ukládání’ zvukového disku  
CD pro uložení na počítači je vhodné nastavit, jak by kopírování 
mělo probíhat. 

Kvalita kopírování 
Zvolte kvalitu, se kterou se má hudba kopírovat. Můžete nastavit 
kvalitu pro dvě různá umístění kopírování: pevný disk nebo 
přenosné zařízení. 
> Na ovládacím panelu přehrávače BeoPlayer klepněte na tlačítko 

SETUP. 
> Klepněte na tlačítko CONFIG. 
> Klepněte na kartu ‘CD Copying’. 

Kvalita kopírování se zvyšuje přímo úměrně se zvyšující se 
přenosovou rychlostí dat (kbps) - objemem dat přeneseným za 
sekundu - ale stejně tak se zvětšuje velikost souboru. To znamená 
vyšší kvalitu skladeb, která však rychleji zaplní váš pevný disk. 

Kopírování do BeoMaster 5 
> Zaškrtněte pole ‘Copy to BeoMaster 5’. 
 Všechny skladby N.MUSIC budou zkopírovány do BeoMaster 5. 

Umístění souboru 
(Pokud nemáte v nastavení BeoMaster 5) 
> Zvolte, kam se mají zkopírované skladby v počítači uložit. 
> Klepněte na tlačítko ‘Browse’ a prohledejte pevné disky a složky. 
> Po dokončení klepněte na tlačítko OK, nebo … 
> … klepněte na tlačítko ‘Cancel’ a vraťte se na kartu ‘Standard’. 

Licence 
Karta ‘Licenses’ obsahuje informace o používání licencí pro disky 
CD. Je vhodné si vlastní licence zálohovat. Pokud chcete například 
do počítače nainstalovat nový operační systém, budete si muset 
uložit kopie licencí na pevný nebo síťový disk. Po dokončení 
instalace lze licence obnovit. 

Ochrana DRM (digitální ochrana autorských práv) 
Možnost ‘Use DRM protection’ chrání vaši hudbu před přesunutím 
na jiné disky nebo přenosná zařízení. 

Povšimněte si, že možnost ‘Use DRM protection’ není standardně 
zapnuta. Přehrávač BeoPlayer/BeoPort nedokáže přenášet soubory 
chráněné pomocí DRM. Proto doporučujeme, abyste neměnili 
výchozí nastavení, pokud si chcete nahrávat hudbu do přenosného 

Konfigurace přehrávače BeoPlayer
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zařízení, jako je například BeoMaster 5 nebo BeoSound 2. 
Pokud povolíte ochranu DRM, nebudete moci přistupovat k hudbě 
kdekoliv jinde, než na svém počítači, kde jsou licence uloženy. 

Kopírování z disku CD do barevného seznamu 
Když kopírujte z disku CD, na kartě ‘Favourites’ se můžete 
rozhodnout, zda přidáte zkopírované skladby N.MUSIC do 
specifického barevného seznamu. Pokud toto nastavení aktivujete, 
obsah barevného seznamu se změní vždy, když budete kopírovat 
obsah z disku CD.

Omezení v barevných seznamech 
V položce ‘Favourites’ nastavujete limity pro skladby/alba v každém 
barevném seznamu. 

Nastavení pro N.RADIO 
Můžete vybrat kvalitu příjmu N.RADIO. Pokud zvýšíte kvalitu 
příjmu v N.RADIO, snížíte počet dostupných rozhlasových stanic 
N.RADIO. 

Povšimněte si, že nabídka ‘Configuration’ mění název karty podle 
připojeného produktu, v tomto případě je zobrazen produkt 
BeoMaster 5.

Chcete-li optimalizovat příjem v důsledku špatného spojení, 
měli byste prodloužit dobu pro ukládání do vyrovnávací paměti. 
Povšimněte si, že tím se prodlouží čas spuštění N.RADIO. 
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Nastavení PHOTO
Můžete si vybrat, jak dlouho má při spuštění prezentace každá 
fotografie setrvat na obrazovce.

Možnost ‘Mode’ umožňuje zvolit, zda bude prezentace 
pokračovat v jednotlivých skupinách, nebo zda má opakovat 
fotografie/videoklipy z vybrané skupiny.

Nastavení pro ‘skip interval’ definuje, o kolik sekund se budou 
videoklipy převíjet dopředu nebo dozadu, když použijete funkci 
přeskočení. 

Počet fotografií, který nastavíte pro parametr ‘Thumbnails Cache’, 
rozhoduje o tom, kolik prostoru chcete na pevném disku vyhradit 
pro fotografie.

Nastavení pro BeoMaster 5 – dostupné pouze v případě, 
že BeoMaster 5 je součástí vašeho nastavení 

Heslo
Zde můžete změnit heslo pro přístup do BeoMaster 5.
Zde musíte specifikovat, na který pevný disk má být BeoMaster 5 
vyznačen. Heslo změňte pouze v případě, že se změnilo heslo 
pro BeoMaster 5 nebo BeoSound 5.

Nastavení disku
Specifikuje název disku BeoMaster 5, kam jsou přeneseny 
všechny soubory, když přesouváte nebo kopírujete složky, 
seznamy skladeb atd. Pokud jste na pochybách o těchto 
nastaveních, kontaktujte prodejce společnost Bang & Olufsen, 
který vám pomůže. Heslo pro hudební systém můžete změnit 
stisknutím tlačítka ‘Change password’.
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Jazyk Průvodce 

Když nainstalujete BeoPlayer/BeoPort, tento Průvodce se 
nainstaluje podle jazykových nastavení systému Windows, 
proto můžete změnit nastavení jazyka Průvodce kdykoliv. Stačí 
aktivovat nabídku Configuration BeoPlayer/BeoPort a otevřít 
kartu „Guide“.
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Všechny informace týkající se ladění platí pouze v případě, že 
součástí nastavení je BeoPort a máte kompatibilní kartu TV tuneru
Dříve, než začnete automatické ladění TV kanálů karty TV tuneru, 
zkontrolujte, zda je v položce ‘Video System’ zobrazen správný 
vysílací systém, který jste uvedli (bez ohledu na to, zda přijímáte 
signál kabelem nebo anténou) a zda se zobrazuje správná země.
> Klepněte na tlačítko ‘AutoTune’ a spusťte automatické ladění 

kanálů TV.

Během ladění jsou vyhledané kanály zobrazeny na displeji. Kdykoliv 
můžete ladění zastavit a již nalezené kanály budou uloženy.
Na kartách TV tuneru jsou naladěné TV kanály zaznamenány 
pod čísly kanálů a frekvencemi. Povšimněte si, že všechny karty 
TV tunerů nemusí dodržovat standardní číslování TV kanálů.

Ruční ladění
Když chcete naladit kanály ručně, například když nebyly během 
automatického ladění nalezeny, přejděte do části ‘Manual’  
v nabídce ‘Tune’.
> Pohybujte se frekvencemi a nalezněte požadovanou hodnotu 

frekvence, kterou chcete přidat. 
> Klepněte na tlačítko ‘Add’. 

Přesouvání nebo odstranění naladěných TV kanálů … 
Jakmile jste naladil a uložili TV kanály, můžete uspořádat pořadí, 
ve kterém se zobrazují v seznamu kanálů. Můžete je například 
uspořádat podle pořadí TV kanálů ve svém televizoru. 

Kanály ze seznamu můžete také odstranit. Obě činnosti se 
provádějí v nabídce ‘Configuration’. 

Základní nastavení 
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Přesunutí naladěných TV kanálů … 
> Klepněte na kartu ‘Tune’ a budete moci změnit pořadí 

naladěných TV kanálů. 
> Klepněte na tlačítko TV kanálu, který chcete v seznamu 

přesunout. 

Zkontrolujte, zda TV kanál, který chcete přesunout, je skutečně 
zobrazen v okně TV prohlížeče.
> Myší přetáhněte kanál do nového čísla v seznamu. 

Pokud je TV kanál již uložen pod požadovaným číslem kanálu, 
přesunutý kanál je vložen mezi čísla stávajících kanálů.

Odstranění naladěných TV kanálů … 
> Klepněte na kartu ‘Tune’ a odstraňte naladěný TV kanál. 
> Klepněte a vyberte tlačítko TV kanálu, který chcete v seznamu 

odstranit. 
> Zkontrolujte, zda TV kanál, který chcete odstranit, je skutečně 

zobrazen v okně TV prohlížeče. 
> Klepněte na tlačítko ‘Delete’. 

Nastavení zvuku a obrazu ... 
Jakmile naladíte a uložíte TV kanály, můžete nastavit předvolby 
zvuku. Tato nastavení zvuku platí pro všechny zdroje přístupné 
z ovládacího panelu.

Pokud TV tuner umožňuje nastavení obrazu, můžete upravit 
předvolby obrazu pro kartu TV tuneru. Tato nastavení obrázku 
nyní platí pro zdroje videosignálu z hlavní místnosti, když je 
zobrazíte na obrazovce počítače prostřednictvím ovládacího panelu.
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Co dělat, když je nutné nastavit zvuk na počítači … 
Chcete-li uzpůsobit úroveň zvuku pro zdroje počítače připojenému 
zdroji, aktivujte tento zdroj prostřednictvím ovládacího panelu 
a pak v počítači vyvolejte zařízení směšovače zvukové karty. 
Poté můžete porovnat a nastavit úroveň zvuku.

Nastavení zvuku v počítači …
> Klepněte na tlačítko TV na ovládacím panelu a vyvolejte TV 

kanál.
> Klepněte na tlačítko SETUP a budete moci zvolit zvuk AV.
> Klepněte na tlačítko AV a vyberte stereo zvuk AV. Zvýrazní se 

položka AV a zvuk, který uslyšíte, je zvuk spojení Master Link.
> Klepněte znovu na tlačítko AV a poslouchejte zvuk  

a porovnejte hlasitost mezi oběma zdroji. Když se nacházíte 
ve zvukovém režimu, nebude tlačítko AV zvýrazněno.

> Vyvolejte zařízení směšovače zvukové karty. 
> Pomocí tlačítka AV přepněte mezi zvukem AV a zvukem 

počítače. 
> Nastavte úrovně zvuku prostřednictvím zařízení směšovače 

zvukové karty, podle potřeby.

Odpovídající kanály, které můžete nastavit, jsou následující:
VOLUME CONTROL
Nastavuje obecnou úroveň výstupu zvuku ze zvukové karty.
WAVE
Nastavuje úroveň vstupu na N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Nastavuje úroveň zvuku z TV karty.
CD AUDIO
Nastavuje úroveň zvuku na interní jednotce CD-ROM.

Možnosti nastavení se mohou změnit v závislosti na vestavěné 
zvukové kartě.
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Programování možností Option 
Pokud je počítač součástí nastavení BeoLink (společně s BeoPort 
nebo BeoMaster 5), může být nutno jej naprogramovat podle 
správné možnosti Option. Požádejte o další informace prodejce 
produktů Bang & Olufsen. 

Hlavní počítač 
Je možné mít několik nastavení BeoPort v systému BeoLink, 
ale N.MUSIC a N.RADIO je možné rozvádět pouze z hlavního 
počítače. Chcete-li označit, který počítač bude distribuovat 
například N.MUSIC, musíte uvést v ‘Main PC’, zda je počítač 
hlavní nebo sekundární. 
> Zaškrtněte tlačítko ‘Yes’ a označte tak hlavní počítač, nebo … 
> … zaškrtněte tlačítko ‘No’ a označte tak sekundární počítač. 

Play Timer 
Parametr ‘Timer’ můžete ovládat tak, aby přehrával zdroj 
audiosignálu nebo videosignálu, pokud je počítač součástí nastavení 
BeoLink. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete aktivovat 
časovač ‘Timer’ pro přehrávání z audio systému, nebo pokud 
chcete sledovat zprávy každý večer přímo na obrazovce počítače. 
Můžete si také vybrat režim ‘Standby’ zdroje a připojené zdroje 
se tak budou automaticky vypínat v konkrétní časový okamžik 
každou noc. 
Povšimněte si, že všechna nastavení pro programování časovače 
‘Timer’ musí být nastavena na připojený zdroj (například audio 
systém nebo televizor). 
> Zaškrtněte možnost ‘ON’ a aktivujte časovač Play Timer, nebo … 
> … zaškrtněte možnost ‘OFF’ a časovač Play Timer vypněte. 

Směšování zvuku 
Zvuk ze kteréhokoliv dostupného zdroje Master Link může být 
mixován se zvukem z počítače. Pokud chcete poslouchat disk 
CD a současně zvuk hry z počítače, nastavte mixovaný zvuk na 
‘ON’ a budete tak moci z reproduktorů poslouchat oba zvuky. 

Rozšířená nastavení – platí pouze 
v případě, že součástí nastavení 

je BeoPort
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Výchozí zdroj … 
Když spustíte přehrávač BeoPlayer, zdrojový počítač je standardně 
automaticky vybrán. Toto nastavení můžete změnit, pokud 
nechcete poslouchat zvuk z počítače. 
> Zaškrtněte ‘PC’ a vyberte počítač jako výchozí nastavení, 

nebo … 
> … zaškrtněte možnost ‘None’ a přehrávač BeoPlayer se spustí 

bez toho, že by byl aktivní některý zdroj. 

Box USB BeoPort … 
Společně s aktualizací softwaru se dodává také software pro box 
BeoPort. Aktualizace firmwaru kontroluje, zda máte v boxu 
BeoPort nainstalovanou poslední verzi softwaru (z Internetu 
nebo disku CD-ROM). 
> Klepněte na tlačítko ‘Update firmware’. 
> Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Propojovací frekvence ... 
Chcete-li přenášet zvuk a obrázky z video systému, musíte naladit 
specifické číslo kanálu, na kterém je tento signál distribuován. 
U některých systémů společnosti Bang & Olufsen je frekvence 
spojení nalezena automaticky. 

Frekvenci spojení můžete nastavit ručně i v systému společnosti 
Bang & Olufsen, který podporuje automatické hledání. 
> Zaškrtněte možnost ‘Manual’, až poté klepněte na možnost 

‘Find’. 

Pokyny na obrazovce vás informují, zda je frekvence nalezena 
automaticky. Pokud ano, je tato frekvence uložena. 

POZNÁMKA: Verze přehrávače BeoPlayer/BeoPort pro USA 
nepodporuje přenos zdrojů videosignálu z hlavní místnosti do 
počítače. 
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Pokud frekvence není nalezena automaticky… 
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače, které vás povedou 
postupem ručního vyhledání frekvence spojení. 

Nastavení video systému … 
> Klepněte na tlačítko CONFIG umístěné v nabídce SETUP na 

ovládacím panelu. 
> Vyberte kartu ‘Advanced’. 
> Zaškrtněte pole ‘Manual’ v části ‘Link frequency’. 
> Klepněte na tlačítko ‘Find’. 
> Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Jakmile aktivujete hledání stisknutím tlačítka ‘OK’, můžete změnit 
video systém. 

Nastavení video systému … 
Než budete moci sledovat televizní vysílání na obrazovce počítače, 
musíte zajistit, že jsou nastaveny správně parametry země a video 
systému. V některých zemích, například ve Francii, se používá 
televizní systém SECAM. 

Pokud v takové oblasti žijete, může být nutné provést nastavení 
video systému při použití produktu v propojené místnosti. 
Pokud chcete sledovat některé kanály na zařízení set-top box 
nebo videokazety v systému PAL, musíte změnit nastavení ‘Video 
system’ v nabídce ‘Configuration’ na hodnotu PAL.

Informace o dostupných kartách TV tuneru a jejich použití  
v systémech PAL a SECAM vám poskytne váš prodejce. 
> Chcete-li změnit video systém, zvolte položku ‘PAL’ namísto 

položky ‘SECAM’. 

Vyhledejte nastavení ‘Video system’ na kartě ‘Tune’.
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Hardwarové požadavky: 
Procesor: Minimálně 1 GHz 
Systémová paměť: Minimálně 512 MB RAM 
Grafická karta: Minimálně 32 MB videopaměti RAM,  
podpora Super VGA (800x600) 
Pevný disk: Minimálně 100 MB volného prostoru 
Zásuvka USB: Jedna dostupná pro BeoPort 

Požadavky na operační systém: 
Windows Vista nebo Windows XP 
DirectX 8.1 nebo vyšší 
Media Player 9.0 nebo vyšší 

Výchozí podporované formáty fotografií: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, 
bmp a png. 
Výchozí podporované formáty videoklipů: avi, asf, wmv, mpg, 
mpeg. Toto však závisí na kodeku, který je nainstalován ve vašem 
počítači. 
Podporované formáty N.MUSIC: Mp3, WMA, WAV (s BeoMaster 5 
také M4A, AAC, MP4). 

Software BeoMaster 5 je pravidelně aktualizován. Nový software 
BeoMaster 5 vám bude také nabídnut. Když se zobrazí dialogové 
okno s dotazem, zda chcete nový software nainstalovat, můžete 
opovědět ‘Later’. 

Pokud vyberete ‘Later’ a klepnete pravým tlačítkem na ikonu 
Bang & Olufsen, zobrazí se možnost ‘Update software’. Klepněte 
na tuto možnost a proces aktualizace začne. 

Systémové požadavky pro 
BeoPlayer a BeoPort

Podporované formáty média

Aktualizace softwaru – 
BeoMaster 5
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Jakmile jste poprvé nakonfigurovali přehrávač BeoPlayer nebo 
BeoPort a máte k dispozici přístup k Internetu, budete vyzváni 
k registraci. Registrace je nutná pouze pro získání služeb 
poskytovaných portálem BeoPortal. Je přirozené, že společnost 
Bang & Olufsen zpracovává veškerá registrační data se zachováním 
maximální důvěrnosti. 
Registrace je nutná pouze pro účely použití portálu BeoPortal. 
Pokud si zvolíte neregistrovat se, skladby budou zaznamenány 
jako ‘unknown’. Pokud i přesto chcete používat informace ze 
značek pro nahrané skladby z disků CD, musíte je zadat ručně. 
To provedete v nabídce ‘INFO’, která se zobrazí v ovládacím 
panelu po výběru položky N.MUSIC. 

Pokud jste se nezaregistrovali … 
Na obrazovce se automaticky zobrazí registrační formulář. 
> Vyberte ‘New User’ a vyplňte formulář. 

Pokud jste se již zaregistrovali … 
> Zadejte jméno a emailovou adresu. 

Chcete-li zasílat informace z portálu BeoPortal, počítač musí 
být připojen k Internetu a být online. Pokud k Internetu nemáte 
přístup, nebudete k zaregistrování vyzváni, to se stane až  
v okamžiku, kdy se k Internetu připojíte. 

Pokud jste zapomněli uživatelské jméno ... 
Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce. Budete vyzváni 
k zadání emailové adresy a uživatelské jméno vám bude odesláno 
na tuto adresu. 

Registrace přehrávače  
BeoPlayer nebo BeoPort
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Pokud bude nutné aplikaci odebrat, můžete si vybrat odebrání 
celého adresáře BeoPlayer/BeoPort, nebo provést výběrové 
odebrání pouze souborů, které přímo souvisejí s aplikací 
BeoPlayer/BeoPort. 

Pokud aplikaci BeoPort poté znovu nainstalujete, všechny stávající 
verze BeoPort budou automaticky přepsány. 

Odebrání … 
> Aktivujte funkci ‘Add or Remove Programs’ v ovládacím 

panelu počítače. 
> Klepněte na aplikaci BeoPlayer/BeoPort a vyberte ji ze seznamu. 
> Klepněte na tlačítko ‘Change/Remove’ a aplikaci odeberte. 
> Klepněte na tlačítko ‘Remove’ a aplikaci odeberte. 
> Klepněte na tlačítko ‘Next’ a pokračujte. 
> Postupujte podle pokynů na obrazovce.
> Klepněte na tlačítko ‘Finish/Exit’ a dokončete odebrání 

aplikace BeoPlayer/BeoPort. 
> Musíte spustit soubor SETUP.EXE na disku CD-ROM aplikace 

BeoPort a instalaci restartovat. 

Software BeoPlayer lze aktualizovat na webových stránkách 
www.beoplayer.com. 

Jak odebrat přehrávač  
BeoPlayer/BeoPort

www.beoplayer.com


Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires 
the accept of this End User Licence Agreement, which terms 
you are considered to accept if you continue downloading this 
software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not 
in any way provide you with any license or permission to use 
the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & 
Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of 
the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, 
lending, networking, reselling, or redistribution of the software 
is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, 
including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of 
profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your 
personal property, due to download, use, inability to use and/
or defect in the software. Bang & Olufsen will under no 
circumstances be liable for the content that may be stored using 
the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to 
download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned 
about your privacy and will protect the privacy of information 
you provide with the end user registration.

Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies. 
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights 
reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo 
are registered trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security 
Upgrade Privacy Statement 

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect
the privacy of information you provide through the Windows 
Media Rights Manager Restore and Security Upgrade 
(Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our 
partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) 
worked to develop a restore schema. The goal of this service is 
to grant users permission to restore and move digital media 
licenses between personal machines for legitimate use. This 
service allows for a limited number of license transactions. 
When you restore your licenses you are sending some 
information to Microsoft that uniquely identifies your machine 
for internal tracking purposes. We store this unique machine 

About

BeoPlayer

BeoPort 

Bang & Olufsen
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identifier in a database and keep track of the number of times 
you attempt restore. Note that we do not share this unique 
machine identifier with any other services either internal or 
external to Microsoft. You also are sending some security 
information that enables us to restore your licenses to the new 
computer (or same computer that has either re-installed the OS 
or changed some hardware component). None of the security 
information is stored permanently. In the event that you exceed 
the limits of our restore schema you will be asked to provide 
some personally identifiable information. This information is 
necessary to prevent fraudulent restores and piracy of 
protected content. In addition, the data may be used internally 
to perform aggregate analysis of the restore service, such as 
helping to ensure that we have adequate capacity and security 
to meet the demand for the service. The personally identifiable 
information that you provide will not be used for any other 
purpose. It will be securely stored in a dedicated database 
located in the United States of America, and will be kept 
separate from information you may have provided to Microsoft 
in other contexts. This information will not be shared with any 
other services either internal or external to Microsoft. Both the 
unique machine identifier and any personally identifiable 
information will be transported and stored in a secure 
environment that protects against unauthorised access, data 
corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you 
would like to access the personally identifiable information you 
have provided to Microsoft through the restore service, you 
can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com. 

Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some vendors 
require that you upgrade your security components in the 
Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service 
and no unique information is shared with the content providers 
or any third parties. When you upgrade your security level, you 
are sending some information to Microsoft that uniquely identifies 
your machine for internal tracking purposes. We store this unique 
machine identifier in a database and keep track of the number 
of times you attempt to upgrade your security. We may also 
use this data internally to perform aggregate analysis of the 
security upgrade service, such as helping to ensure that we 
have adequate capacity and security to meet the demand for 
the service. Note that we do not share this unique machine 
identifier with any other services either internal or external to 
Microsoft. You also are sending some security information that 
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enables us to deliver the appropriate security upgrade to your 
machine. None of the security information is stored permanently. 
We also keep track of which security upgrade files were 
downloaded to your machine. This information is not used to 
identify your machine, but to help Microsoft prevent security 
breaches that could affect legitimate users. The unique machine 
identifier and the security upgrade file information will be 
transported and stored in a secure environment that protects 
against unauthorized access, data corruption or loss, and 
unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy 
principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com 
or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, 
Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use 
commercially reasonable efforts to promptly determine and 
correct the problem. 

Metadata Content and Media Recognition Software 
Provided by All Media Guide, LLC 
© 2007 All Media Guide, LLC 
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use) 
This application incorporates software and technology of All 
Media Guide, LLC. (“AMG”). The AMG software and technology 
(the “AMG Technology”) allows End Users to access music-related 
data (“AMG Data”) over the Internet and otherwise from 
proprietary AMG databases (the “AMG Databases”) located on 
AMG servers (the “AMG Servers”) and to perform other functions 
(collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG 
Databases and AMG Servers, the “AMG Services”). AMG 
grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and 
non-sublicensable right and license to access and use AMG 
Services only by means of the intended End User functions of 
this application software. You agree that you will use the AMG 
Services for your own personal non-commercial use only. You 
agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG 
Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, 
except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble 
or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; 
(iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or 
other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) 
sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise 
use the AMG Services, or any portion thereof, other than as 
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expressly provided in these Terms of Use. You agree that the 
license to use the AMG Services granted herein will terminate if 
you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or 
terminate this license at any time at its sole discretion. If your 
license terminates, you agree to cease any and all use of the 
AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless
AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, 
including attorneys’ fees arising from your breach of these 
Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, 
including all ownership rights. You acknowledge that as between
you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services
and components thereof remain the exclusive property of AMG, 
and nothing herein will be deemed to grant you any ownership 
rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce 
its rights under this Agreement against you directly in its own 
name. AMG reserves the right to delete data from the AMG 
Databases or to change data categories for any cause that AMG 
deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology
or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG 
Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not 
obligated to provide you with any new, enhanced or additional 
data types or categories that AMG may choose to provide in 
the future and is free to discontinue its online services at any 
time, without any obligation to you. To the extent that you, the 
End User, provide any information or original works of authorship
to be added to AMG Databases, you represent and warrant that 
you are the sole author of such work(s) and further hereby assign
to AMG all rights of copyright therein, including the right to 
register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database.
THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED
TO YOU “AS IS.” AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY
OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, Track AND NON-INFRINGEMENT. 
AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY 
REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY,
RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE 
OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE 
WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD
PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, 
SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR 
INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, 
INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, 
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STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING 
OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG 
SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG’S LIABILITY FOR DAMAGES 
WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN 
DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY 
FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 
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