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Johdanto

Tämä opaskirja sisältää ohjeet BeoPlayerin ja BeoPortin 
käyttöä varten. BeoPlayer on ladattavissa veloituksetta 
osoitteesta www.bang-olufsen.com.

BeoPortin käyttöliittymä on vastaava kuin BeoPlayerin, 
joten BeoPort mainitaan ainoastaan tilanteissa, joissa 
BeoPortin asennus on välttämätöntä. 

Myös ohjelmien toiminnot BeoMaster 5:n ja 
BeoSound 5:n kanssa ovat vastaavat. Sen vuoksi 
BeoMaster 5:n käyttöä koskevissa kohdissa 
BeoSound 5 mainitaan ainoastaan, kun toiminto 
edellyttää myös BeoSound 5 :n asennuksen. 

Tämä opaskirja sisältää myös ohjeet ohjelmiston 
käyttämiseksi BeoSound 2:n, BeoSound 6:n ja 
Serenatan kanssa.

BeoPlayer- ja BeoPort-opaskirja 

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5 BeoSound 5 
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Ohjauspalkki
Ohjauspalkin avulla voit ottaa käyttöön BeoPlayer- tai BeoPort-
lähteet ja käyttää niiden toimintoja. 
> Käynnistä BeoPlayer napsauttamalla ilmaisinpalkissa olevaa 

Bang & Olufsen -pikakuvaketta. 
> Siirrä kohdistin kuvaruudun oikeaan reunaan. 
> Avaa ohjauspalkki napsauttamalla kolmionmuotoista välilehteä. 

Oletuslähteet ovat N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO ja PC CD. 
Huomaa, että ainoastaan BeoPort antaa käyttöösi lisälähteitä 
riippuen järjestelmääsi kuuluvista laitteista. Katso lisätietoja 
kohdasta "Ohjauspalkin mukauttaminen". 

Lähteen käyttöön BeoPlayerissa ...
> Napsauta lähdettä kahdesti, jotta se tulee näkyviin 

kuvaruudun vasempaan reunaan. 

Kun lähde otetaan käyttöön, se näkyy ohjauspalkissa punaisena.

Ohjauspalkin käyttäminen ... 
> Painikkeilla  ja  selataan kappaleita, radioasemia, 

televisiokanavia, valokuvia jne.
> Painikkeilla  ja  valitaan käytössä olevan lähteen seuraava 

ryhmä, tai kun PC CD on valittuna ...
>  ... vaihdetaan CD-levyä, jos käytössä on kaksi CD-asemaa 

tai BeoSound 9000 on kytkettynä (vain BeoPort). 
> Keskeytä toisto painamalla STOP.
> Jatka toistoa painamalla GO.
> Säädä ääntä painikkeilla  ja .
> Mykistä ääni painamalla painikkeiden  ja  väliä. 
 Palauta äänenvoimakkuus ennalleen painamalla  tai . 
> Napsauta SETUP, niin kunkin lähteen yksilölliset 

vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Toistettava sisältö voidaan valita myös hiirellä kuvaruudun 
vasemmasta reunasta. BeoPlayerissa ryhmä on esimerkiksi 
albumi, soittolista, lajityyppi tai värilista. 

Järjestelmän käyttö

Huomaa, että ohjauspalkin ulkoasu riippuu siitä, onko 
asennettuna BeoPort vai BeoPlayer. 
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> INFO näyttää nykyisen kappaleen, radioaseman tai 
valokuvan tiedot.

>	 Kytke	valmiustila	napsauttamalla	•.
>	 Napsauta	•	ja	pidä	sitä	painettuna	2	sekunnin	ajan	kaikkien	

lähteiden sammuttamiseksi. 
>	 Napsauta	•	kahdesti	ohjauspalkin	ja	sovelluksen	sulkemiseksi.
> Käynnistä BeoPlayer uudelleen napsauttamalla 

ilmaisinpalkissa olevaa Bang & Olufsen -pikakuvaketta.

Ainoastaan BeoPort-ohjauspalkissa olevilla värillisillä näppäimillä 
käytetään värilistoja. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Värilistat.   

Ohjauspalkin mukauttaminen ... 
Ohjauspalkin kautta käytettävien lähteiden lukumäärää voidaan 
muuttaa. Voit lisätä, poistaa tai piilottaa lähteitä. Ohjauspalkissa 
voi olla samanaikaisesti enintään kahdeksan lähdettä. 
> Määritä ohjauspalkki napsauttamalla SETUP. 
> Lisää tai poista lähteitä napsauttamalla SOURCES. 

Käytettävissä olevien lähteiden luettelo tulee näkyviin 
ohjauspalkkiin. BeoPortin kanssa on käytettävissä useampia 
vaihtoehtoja riippuen järjestelmässä olevista laitteista.

> Napsauta lähdettä, jonka haluat lisätä luetteloon, ja vedä se 
sitten nykyisten lähteiden kohdalle.

Kaikkien näkyvissä olevien lähteiden kohdalla voit piilottaa 
toissijaisen lähteen, jonka ilmaisimena on <- ja >-merkit.
> Poista lähde napsauttamalla sitä ohjauspalkissa ja vetämällä 

se käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. 
> Napsauta EXIT poistuaksesi SETUP-valikosta. 

BeoPort-
ohjauspalkki 

BeoPlayer-ohjauspalkki 



5

TV-katseluikkuna 
Jos tietokoneeseesi on kytketty BeoPort-yksikkö ja TV-viritinkortti, 
voit katsella televisiota TV-katseluikkunassa tietokoneen 
kuvaruudussa valitsemalla lähteen PC TV. Kun TV-
katseluikkuna on esillä, voit siirtää, sulkea tai suurentaa sitä. 

TV-katseluikkunan siirtäminen ja sen koon muuttaminen ... 
> Valitse TV-katseluikkuna ja siirrä sitä vetämällä. 
> Ota kokoruudun televisiokuva käyttöön 

kaksoisnapsauttamalla TV-katseluikkunaa. 
> Poista TV-katseluikkuna näkyvistä painamalla hiiren 

oikeanpuoleista painiketta – ääni kuuluu kuitenkin edelleen. 
> Tuo näkyviin ohjauspalkki ja palauta TV-katseluikkuna esiin 

painamalla TV-painiketta. 
> Suurenna TV-katseluikkunaa 4:3-kuvasuhteessa tarttumalla 

hiirellä ikkunan reunaan ja vetämällä sitä. 

Äänitilan valinta ... 
Voit valita tietyn äänitilan televisiokanavia varten tai AV-
stereoäänen audio- ja videolähteitä varten. 

Mono, stereo kieli ...
Jos käytettävissä on lisä-änitiloja ...
> Muuta nykyistä äänitilaa napsauttamalla ohjauspalkissa 

ensin SETUP ja sitten SOUND. 
> Vaihda äänitilaa (mono tai stereo) napsauttamalla SOUND-

painiketta toistuvasti.
> Napsauta SETUP, jotta voit valita äänitilan. 

Jos vaihtoehtoisia äänitiloja ei ole käytettävissä, et huomaa 
mitään muutosta. 
> Napsauta EXIT poistuaksesi SETUP-valikosta. 

HUOMAA! BeoPortin US-versiolla ei voida katsella 
videolähteitä tietokoneen kuvaruudusta päähuoneessa. 
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AV-stereoäänen valinta ... 
Jos valitset videolähteen ohjauspalkissa, voit ottaa käyttöön 
stereoäänen BeoLinkin kautta kyseistä lähdettä varten. Paina 
ohjauspalkin SETUP-valikossa olevaa AV-painiketta. 
> Tuo lähde esiin napsauttamalla esim. DTV. 
> Napsauta SETUP, jotta voit valita AV-äänen. 
> Valitse AV-ääni (esim. stereoääni) napsauttamalla AV. 
> Voit palauttaa monoäänen takaisin käyttöön painamalla 

uudelleen AV. 
> Napsauta EXIT poistuaksesi SETUP-valikosta. 
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Jos BeoPort on asennettu yhdessä IR-vastaanottimen kanssa, 
voit käyttää järjestelmän lähteitä joko Beo4- tai Beo5-
kaukosäätimellä. 

Beo4-kaukosäätimessä ... 
> Kytke radioon virta painamalla RADIO. 
> Ota televisio käyttöön (mikäli saatavilla) painamalla TV. 
> Paina LIST toistuvasti tuodaksesi Beo4:n näyttöön 

N.MUSIC-lähteen ja ota se sitten käyttöön painamalla GO. 
> Paina LIST toistuvasti tuodaksesi Beo4:n näyttöön 

N.RADIO-lähteen ja ota se sitten käyttöön painamalla GO. 
> Paina DTV digitaalisten TV-lähetysten vastaanottamiseksi 

kytketystä videolähteestä, mikäli käytettävissä. 
> Paina DVD vastaanottaaksesi DVD-signaalin kytketystä 

DVD-soittimesta. 
> Paina CD, jos haluat kuunnella CD:tä. 
> Paina V.MEM katsellaksesi järjestelmään kytketyn DVD- tai 

videosoittimen kuvaa tietokoneen kuvaruudusta. 
> Paina A.MEM kytketyn audiolähteen toistamiseksi. 

Numeronäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. 
Niillä voidaan esimerkiksi valita tietty kappale, televisiokanava 
tai radioasema. 
> Selaa kappaleita tai valitse seuraava tai edellinen ryhmä 

näppäimillä  ja .
> Valitse nykyisen listan tai CD-levyn seuraava tai edellinen 

kappale tai televisiokanava/radioasema näppäimillä  ja . 

Värilliset näppäimet ...
Värillisten näppäimien toiminnot vaihtelevat valitun lähteen 
mukaan. Jos katselet televisiolähetystä digiboksin kautta 
tietokoneellasi, värilliset näppäimet toimivat digiboksin valikon 
päällekkäiskuvassa merkityllä tavalla. 
Jos järjestelmä sisältää BeoSound 5:n, tai ainoastaan  
BeoMaster 5:n, värillisillä näppäimillä valitaan värilistat.  
Katso tarkemmat tiedot kohdasta Värilistat. 

Kaukosäädin

Kaukosäätimellä voit esimerkiksi kytkeä linkkihuoneen ja 
päähuoneen lähteet päälle ja pois päältä, vaihtaa 
televisiokanavaa, radiokanavaa tai kappaletta sekä säätää 
äänenvoimakkuutta. 
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Beo5-kaukosäädin on määritettävä ohjaamaan järjestelmäsi 
laitteita. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 

Beo5-kaukosäätimessä ...
> Paina ensin  -valitse sitten Zones ja huoneen nimi ja 

valitse sitten käytettävä lähde. 
> Kytke N.Music-lähde käyttöön painamalla N.MUSIC. 
> Kytke N.Radio-lähde käyttöön painamalla N.RADIO.
> Kytke PC-lähde käyttöön painamalla PC. 
> Paina V.MEM katsellaksesi järjestelmään kytketyn DVD- tai 

videosoittimen kuvaa tietokoneen kuvaruudusta. 
> Ota televisio käyttöön (mikäli saatavilla) painamalla TV. 
> Paina DTV digitaalisten TV-lähetysten vastaanottamiseksi 

kytketystä videolähteestä, mikäli käytettävissä. 
> Paina DVD vastaanottaaksesi DVD-signaalin kytketystä 

DVD-soittimesta. 
> Paina CD, jos haluat kuunnella CD:tä. 
> Paina A.MEM kytketyn audiolähteen toistamiseksi. 
> Selaa kappaleita tai valitse seuraava tai edellinen ryhmä 

näppäimillä  ja .
> Valitse nykyisen listan tai CD-levyn seuraava tai edellinen 

kappale tai televisiokanava/radioasema näppäimillä  ja .

Värilliset näppäimet ...
Värillisten näppäimien toiminnot vaihtelevat valitun lähteen 
mukaan. Jos katselet televisiolähetystä digiboksin kautta 
tietokoneellasi, värilliset näppäimet toimivat digiboksin valikon 
päällekkäiskuvassa merkityllä tavalla.
Jos järjestelmä sisältää BeoSound 5:n, tai ainoastaan 
BeoMaster 5:n, värillisillä näppäimillä valitaan värilistat. 
Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Värilistat".

Huomaa, että Beo5:n näytössä olevat painikkeet riippuvat Huomaa, että Beo5:n näytössä olevat painikkeet riippuvat 
järjestelmäsi laitteista ja Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi 
tekemistä asetuksista. 
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Etsi musiikkia tietokoneeltasi 
Musiikin on oltava käytettävissä tietokoneella, jotta voit luoda 
soittolistoja BeoPlayerissa. Etsi tietokoneellasi olevat 
musiikkitiedostot tai kopioi kappaleet audio-CD-levyiltä.
Kun BeoPlayer-lähde N.MUSIC otetaan käyttöön ensimmäisen 
kerran, sinua pyydetään etsimään toistettavat tiedostot 
tietokoneeltasi. 

Musiikin haku tietokoneesta ...
Haku on suoritettava, kun BeoPlayeria käytetään ensimmäisen 
kerran tai uusi tallennusasema otetaan käyttöön. 
> Laita rasti aseman vieressä olevaan ruutuun napsauttamalla 

sitä kerran.
> Poista valinta napsauttamalla ruutua uudelleen.  

Aloita haku napsauttamalla START. 

Kappaleiden haku toisesta asemasta ...
> Napsauta SETUP ohjauspalkissa, kun N.MUSIC on käytössä.
> Napsauta SCAN.
> Merkitse halutun aseman vieressä oleva valintaruutu  

(voit valita myös useita asemia).

Edistyminen näkyy punaisena aseman valintaruudun alapuolella.
> Peruuta meneillään oleva haku napsauttamalla STOP.
> Piilota hakuvaihtoehdot napsauttamalla HIDE SCAN. 

Meneillään olevat haut suoritetaan loppuun. Ennen kuin 
kopioit audio-CD-levyltä, määritä kopiointiasetukset. Se 
suoritetaan ohjauspalkin SETUP-valikon alavalikossa 
”Configuration”.	Katso tarkemmat tiedot kohdasta 
"BeoPlayerin asetukset". 

Jos nykyiset kappaleet sisältävät tietotunnisteita, kuten 
”Artists”, ”Albums” tai ”Genre”, ne tallennetaan haun 
yhteydessä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "N.MUSIC-, 
N-RADIO- ja PHOTO-tietojen näyttäminen ja muokkaaminen". 

Oletuksena N.MUSIC hakee musiikin aina ”My Music” -kansiosta 
(Omat tiedostot\käyttäjänimi) ja asemista, joista musiikkia haettiin 
N.MUSIC-toiminnon ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. 
Musiikin haku on sen vuoksi suoritettava uudelleen, jos musiikki 
tallennetaan toiselle asemalle tai eri kansioon. 

Tuo musiikki saataville

BeoPlayer/BeoPort käyttää Internet-yhteyttä CD-tietojen 
lataamiseksi BeoPortal-palvelusta. Vastaanottaaksesi tietoja 
BeoPortalista sinun on rekisteröitävä BeoPlayer ja otettava se 
käyttöön	Configuration-valikosta.	Tietokoneen	on	myös	
oltava yhteydessä Internetiin. Jos BeoPortal ei vastaa noin 10 
sekunnin kuluessa, kappaleille annetaan nimi "unknown". 
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Musiikin kopiointi audio-CD-levyltä 
BeoPlayer lataa CD-levyn tiedot BeoPortal-palvelusta Internetin 
kautta, mikäli se on käytettävissä. 

Ennen CD-levyltä kopiointia ... 
> Aseta CD-levy CD-asemaan ja napsauta PC CD. 
> Avaa kansionäkymä (Folder view) napsauttamalla 

vasemmassa alareunassa olevaa COPY-painiketta. 
> Vedä ja pudota koko albumi uutena kansiona tai ...
> ... luo kansio napsauttamalla NEW FOLDER ja vedä ja 

pudota siihen yksittäisiä kappaleita. 

BeoPlayer aloittaa kopioitavien kappaleiden toiston kopioinnin 
aikana. Kun albumi tai kappale on kopioitu, se tallennetaan 
WMA-tiedostona. 

Voit käyttää ohjauspalkkia kopioinnin aikana. Musiikin kopiointi 
keskeytyy, jos BeoPlayer sammutetaan. 

N.MUSIC-tiedostojen siirtäminen tietokoneelta... 
Kun vedät tiedosto ja Windowsin kansiosta BeoPlayeriin, voit 
pudottaa ne haluamaasi kohtaan. Kun olet vetänyt ja 
pudottanut tiedostot, voit lajitella ne haluamaasi järjestykseen 
ja siirtää kappaleita tai albumeja värilistoihin. 

Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Soittolistojen luominen ja 
muokkaaminen”. 

Tiedostojen siirtäminen BeoPlayerista muihin sovelluksiin ... 
Voit myös siirtää tiedostoja BeoPlayerista muihin sovelluksiin, 
kuten CD-poltto-ohjelmiin. Ylensä tiedostot voidaan vetää ja 
pudottaa BeoPlayerista muihin sovelluksiin. Se edellyttää 
kuitenkin, että sovellus tukee kyseistä toimintoa. 

Jos kohdenäkymä on suljettu, voit seurata kopioinnin 
edistymistä COPY-painikkeen alla. Punainen viiva ilmaisee 
edistymisen. Lisäksi voit seurata kopioinnin edistymistä 
ohjauspalkin näytöstä. 
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Kansikuvat BeoPlayer tukee N.MUSIC -kappaleiden kansikuvien näyttöä 
joko kappaleisiin liitettyinä kuvina tai tiedostojen kanssa 
samaan kansioon sijoitettuina kuvina. 

Albumien kansikuvien lataaminen tai päivittäminen ...
Kansikuvat näkyvät BeoPlayerin kaikissa näkymissä kuvaruudun 

vasemmassa reunassa. Jos olet rekisteröinyt BeoPlayerin, 

käytössäsi on BeoPortal-palvelu. Kun olet hakenut musiikin 

tietokoneeltasi, voit aloittaa nykyisten albumien kansikuvien 

päivittämisen tai albumien kansikuvien lataamisen. 

> Napsauta ja pidä painettuna nykyistä näkymää BeoPlayerin 
vasemmassa yläreunassa.

> Siirrä kohdistin kohtaan "Albums" ja vapauta hiiren painike.
> Napsauta albumia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 

nähdäksesi käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Vaihtoehtoisesti voit vetää ja pudottaa kuvan kappaleeseen tai 
albumiin suoraan BeoPlayerissa. 

Kun asetat CD-levyn asemaan ja napsautat PC CD, BeoPlayer 
näyttää kansikuvan automaattisesti, mikäli se on liitetty tiedostoon. 

Sinun on rekisteröitävä BeoPlayer, jotta voit vastaanottaa 
tietoja ja kansikuvia BeoPortalista. Toiminto on otettava 
käyttöön "Configuration"-valikosta, ja tietokoneen on oltava 
yhteydessä Internetiin. 



12

Tuo valokuvat saataville

Kun haluat käyttää BeoPlayerin PHOTO-toimintoa, sinun on 
ensin tuotava valokuvat ja videoleikkeet BeoPlayeriin. Voit 
vetää ja pudottaa valokuvat ja videoleikkeet Windowsin 
kansiosta PHOTO-näkymään. 
1. Sijoita valokuvat ja videoleikkeet Omat kuvatiedostot 

-kansiossa olevaan alikansioon. Omat kuvatiedostot -kansio 
löytyy Windowsin kansiosta Omat tiedostot. Kansion tarkka 
sijainti riippuu tietokoneesi kokoonpanosta.

2. Kun PHOTO otetaan käyttöön BeoPlayerissa, kuvat ja 
videoleikkeet haetaan automaattisesti Omat kuvatiedostot 
-kansiosta ja sen alikansioista.

3. Jos haluat, että valokuvat ja videoleikkeet ovat käytettävissä, 
kun BeoMaster 5:ttä käytetään television kautta, sinun on 
siirrettävä tiedostot BeoMaster 5:een. Katso tarkemmat 
tiedot kohdasta "Sisällön järjestely". 
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Tuo verkkosivustot saataville Internet-toiminto on käytettävissä vain, jos BeoMaster 5 kuuluu 
järjestelmään. 

Internet Explorerin suosikeissa on kansio nimeltä ”BeoMaster 5”. 
Kun tallennat verkkosivujen osoitteita tähän kansioon, voit 
katsella niitä television kuvaruudusta ”WEB”-lähteen kautta. 

Voit luoda ”BeoMaster 5” -kansioon alikansioita, jotka näkyvät 
ryhminä television kuvaruudussa. 

Internet Explorerissa ...
> Napsauta "Suosikit".
> Napsauta "Lisää suosikkeihin". 
> Valitse ”BeoMaster 5” -kansio tai ...
> ... napsauta "Uusi kansio" ja luo alikansio.

Voit nyt katsella verkkosivua television kuvaruudussa. 

Lisää verkkosivustot, joita haluat katsella television 
kuvaruudussa.
Katso tarkemmat tiedot Web-lähteen käyttämiseksi 
television kanssa BeoMaster 5:n opaskirjasta. 
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Kappaleiden ja radioasemien kuuntelu sekä valokuvien 
katselu 
Toistaaksesi audio-CD-levyjä tietokoneellasi aseta CD-levy 
CD-asemaan ja napsauta PC CD. Ohjauspalkin avulla voit valita 
kappaleet, keskeyttää toiston tai vaihtaa CD-levyä, jos käytössä 
on useampi kuin yksi CD-asema. 

Katso tarkemmat tiedot musiikin kopioimisesta audio-CD-
levyltä BeoPlayeriin kohdasta "Kopiointi audio-CD-levyltä".

Audio-CD-levyn toistaminen ...
> Napsauta PC CD. Ensimmäisen kappaleen toisto alkaa. 

Kun olet napsauttanut PC CD, BeoPlayer muodostaa yhteyden 
BeoPortal-palveluun toistettavien kappaleiden tietojen 
vastaanottamiseksi. Jos haluat nähdä yleisnäkymän ja toistaa 
CD-levyt suoraan listoista, napsauta PC CD uudelleen, niin PC 
CD -lista poistuu näkyvistä. Muussa tapauksessa voit käyttää 
ohjauspalkin painikkeita.
> Valitse seuraava kappale napsauttamalla .
> Valitse edellinen kappale napsauttamalla .
> Siirry aktivoidun lähteen seuraavaan ryhmään 

napsauttamalla  tai .
> Keskeytä kappaleen toisto napsauttamalla STOP. 
> Jatka toistoa napsauttamalla GO . 

Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä ... 
> Napsauta SETUP ohjauspalkissa tuodaksesi esiin RANDOM-

toiminnon. 
> Toista CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä 

napsauttamalla RANDOM. RANDOM muuttuu valkoiseksi. 

Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, kunnes 
muutat asetusta.
> Palaa takaisin normaaliin toistotilaan napsauttamalla SETUP, 

jolloin RANDOM tulee näkyviin. 
> Napsauta RANDOM-painiketta kerran, jolloin RANDOM 

muuttuu jälleen harmaaksi. 
> Napsauta EXIT poistuaksesi SETUP-valikosta. 

BeoPlayerin päivittäinen käyttö

Sinun on rekisteröitävä BeoPlayer, jotta voit vastaanottaa 
tietoja ja kansikuvia BeoPortalista. Toiminto on otettava 
käyttöön "Configuration"-valikosta, ja tietokoneen on oltava 
yhteydessä Internetiin. 
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Kuuntele N.RADIOta ... 
Aloita radioasemien kuuntelu tai vaihda asemaa tai ryhmää 
ohjauspalkin avulla. 
> Aloita saatavilla olevien radioasemien toisto napsauttamalla 

N.RADIO. 
> Valitse seuraava radioasema napsauttamalla . 
> Valitse edellinen radioasema napsauttamalla . 
> Valitse edellinen tai seuraava ryhmä napsauttamalla  tai . 
> Valitse toistettava asema numeronäppäimillä. 

Näytä valokuvat ... 
Voit katsoa saatavilla olevia valokuvia ja selata niitä ohjauspalkin 
avulla. Voit myös zoomata tai kiertää valittua kuvaa tai näyttää 
kuvat diaesityksenä. 
> Näytä kuvat napsauttamalla PHOTO. 
> Kaksoisnapsauta valokuvaa sen näyttämiseksi. 
> Valitse edellinen tai seuraava valokuva napsauttamalla  tai . 
> Siirry seuraavaan ryhmään napsauttamalla  tai . 
> Käytä ikkunan  ”ROTATE”  -painiketta valokuvan 

kiertämiseksi. 
> Käytä – ”ZOOM” + toistoikkunassa kuvan zoomaamiseksi. 
> Valitse valokuva listassa numeronäppäimillä. 

Vaihda lähteen näkymien välillä 
Kun otat käyttöön lähteen BeoPlayerissa, voit vaihtaa 
kokoelmasi näkymää. Näkymä vaihdetaan samalla tavalla 
kaikissa lähteissä. 

Kun luettelot otetaan käyttöön napsauttamalla lähdenäppäintä 
kahdesti, luettelonäkymä pysyy kuvaruudussa. 

Näkymän muuttaminen ... 
> Ota lähde käyttöön. 
> Paina ”TAB”  tai ...
> ... napsauta vasemmassa yläreunassa olevaa 

näkymäkuvaketta ja pidä sitä painettuna, ja siirrä sitten 
kohdistin haluamaasi näkymään ja vapauta se, tai ...

> ... napsauta  vasemmassa yläkulmassa toistuvasti. 

Eri näkymät, tässä näkyvissä N.MUSIC.



16

Näytä ja muokkaa N.MUSIC-, N.RADIO- tai PHOTO-
tietoja 
Kun kuuntelet musiikkia tai katselet valokuvaa, voit tuoda esiin 
toistettavan sisällön tietoja. 
> Napsauta INFO ohjauspalkissa tuodaksesi tiedot näkyviin. 

Kappaletietojen muokkaus ... 
> Siirrä kohdistin muokattavan luokan kohdalle. 
> Napsauta kerran muokattavaa tietoa (esim. otsikkoa). 
> Kirjoita tiedot. 
> Tallenna tiedot ja poistu painamalla näppäimistön ”ENTER”-

näppäintä. 

Järjestelmä pyytää sinua vahvistamaan tehdyt muutokset. 

Voit kelata kappaletta siirtämällä harmaata toistopalkkia.

Kun muokkaat kappaleen tietoja, BeoPlayer pyytää sinua 
vahvistamaan ne.
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Näytä N.RADIO-tiedot ...
> Napsauta INFO ohjauspalkissa. 
 Nykyisen aseman tiedot tulevat näkyviin. 
 INFO muuttuu valkoiseksi ohjauspalkissa.
> Napsauta CLOSE INFO valikossa tai ...
> ... napsauta INFO ohjauspalkissa poistuaksesi INFO -valikosta. 

Näytä N.RADIO-asemien tiedot
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Näytä kuvatiedot ... 
> Napsauta INFO ohjauspalkissa. 
 Nykyisen kuvan tiedot tulevat näkyviin. 

PHOTO-tietojen muokkaus ... 
> Siirrä kohdistin muokattavan luokan kohdalle. 
> Napsauta kerran muokattavaa tietoa (esim. otsikkoa). 
> Kirjoita tiedot. 
> Tallenna tiedot ja poistu painamalla näppäimistön ENTER- 

tai TAB-näppäintä. 
> Napsauta CLOSE INFO tietoikkunan alaosassa tai ...
> ... napsauta INFO ohjauspalkissa poistuaksesi INFO-valikosta. 

Kappaleiden, asemien tai valokuvien etsiminen.
BeoPlayer voi etsiä sisältöä ja löytää haluamasi kappaleen, 
aseman tai valokuvan. 

Haun suorittaminen ...
Ota käyttöön lähde ja näkymä, jossa haluat suorittaa haun. 
> Kirjoita tarkasti haettava kohde, esim. Madonna.  

Sen niminen sisältö näkyy korostettuna, tai ... 
> ... kirjoita haettavan sanan ensimmäinen kirjain tai numero 

(esim. ”s” jos etsit saksaa kohdasta ”Language” tai ”r”, jos 
etsit rockia kohdasta ”Genre”). 

Muokkaa valokuviesi tunnistetietoja.
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Voit asettaa suosikkikappaleesi, -radioasemasi, -valokuvasi ja 
-videoleikkeesi soittolistoihin. Voit myös muokata soittolistoja 
milloin tahansa. Lisäksi voit vetää kappaleita, valokuvia tai 
videoleikkeitä suoraan BeoPlayeriin ja pudottaa ne muihin 
sovelluksiin tietokoneella. 
Huomaa, että soittolistan luominen ei vie tilaa tietokoneen 
kiintolevyltä, sillä se ilmaisee ainoastaan toistojärjestyksen eikä 
kopioi tiedostoja. 

Soittolistan luominen BeoPlayer-ohjelmistossa ... 
> Napsauta COPY. 
> Napsauta NEW PLAYLIST (tai napsauta hiiren oikeaa 

painiketta ja pidä painettuna vaihtoehtoa NEW PLAYLIST). 
> Valitse, minkä tyyppisen soittolistan haluat luoda: 
 BeoPlayer (paikallinen soittolista, joka on käytettävissä vain 

omalla tietokoneellasi) BeoMaster 5 (BeoMaster 5:n kanssa 
käytettävä soittolista), BeoPlayer & BeoMaster 5 (sekä 
BeoMaster 5:n että BeoPlayerin kanssa käytettävä soittolista). 

Useiden kappaleiden lisääminen soittolistaan ... 
> Pidä painettuna VAIHTO-näppäintä ja napsauta 

kappaleiden, asemien, valokuvien tai videoleikkeiden 
valinta-alueen alkua ja loppua. 

> Jos pidät sen sijaan CTRL-näppäintä painettuna, voit valita 
useita kappaleita, asemia, valokuvia tai videoleikkeitä 
napsauttamalla niitä erikseen.

> Vedä ja pudota valitut kohteet uuteen soittolistaan. 
> Tallenna napsauttamalla DONE. 

Kun sisältö on lisätty BeoPlayeriin, se kopioidaan BeoMaster 5:een. 
Vastaavasti, jos lisäät sisältöä soittolistoihin television 
kuvaruudussa, ne lisätään myös BeoPlayerin soittolistoihin.

Soittolistan tai värilistan nimeäminen uudelleen ...
> Napsauta listaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse 

”Rename playlist”.
> Kirjoita uusi nimi. 
> Tallenna painamalla ”ENTER”. 

Luo ja muokkaa soittolistoja

Valitse, missä soittolista on käytettävissä.

Soittolistanäkymä BeoPlayerissa,

Anna soittolistoille haluamasi nimet.
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Sisällön poistaminen soittolistoista ...
> Napsauta ja vedä sisältö soittolistasta roskakoriin tai ... 
> ... napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella ja valitse 

"Remove". 

Huomaa, että soittolistoista poistettavat kappaleet, asemat, 
valokuvat tai videoleikkeet säilyvät yhä tietokoneellasi. 

Palautus roskakorista ... 
Voit palauttaa aiemmin poistettuja kappaleita, asemia tai 
valokuvia milloin tahansa (jos niitä ei ole poistettu 
soittolistanäkymästä). 
> Vaihda näkymä. 
> Napsauta "Removed". 
> Napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella ja valitse 

"Restore". 

Huomautus: Soittolistan poistaminen ei poista sisältöä 
musiikkikokoelmastasi. 

Huomaa, että et voit palauttaa poistettuja soittolistoja. 
Valokuvat, videot ja kappaleet voidaan palauttaa vain, jos ne 
on poistettu muusta kuin soittolistanäkymästä. 

BeoPlayerin/BeoPortin roskakori näkyy yllä olevan kuvan 
oikeassa reunassa. 
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Kun BeoMaster 5 kuuluu järjestelmään, musiikki, valokuvat ja 
videoleikkeet voidaan siirtää helposti ja nopeasti tietokoneen ja 
BeoMaster 5:n välillä. On hyvä pitää kopiot molemmissa kohteissa.

Kun audio-CD-levy on kopioitu, kappaleet ovat käytettävissä 
BeoMaster 5:ssä, mutta vain mikäli asetukseksi on valittu 
"Copy to BeoMaster 5". 

Jos BeoPlayer määritetään tallentamaan CD-levyt paikallisesti 
tietokoneelle, sinun tulee siirtää musiikki BeoMaster 5:een, 
jotta voit käyttää sisältöä television kautta. Sama koskee 
BeoPlayeriin tuotuja valokuvia ja videoleikkeitä. Katso 
tarkemmat tiedot kohdasta "BeoPlayerin asetukset". 

Sisällön sijainti 
Sisällön edessä oleva kuvake näyttää, missä se sijaitsee. 
Kuvakkeet ovat käytettävissä vain, kun tietokone on kytketty 
BeoMaster 5:een. 

Sisältö sijaitsee tietokoneellasi. 

Sisältö sijaitsee BeoMaster 5:ssä. 

Sisältö sijaitsee sekä tietokoneellasi että 
BeoMaster 5:ssä. 

Muuta sisällön sijaintia ... 
> Napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella.
> Valitse haluttu vaihtoehto:
 "Copy from BeoMaster" 
 "Move from BeoMaster" 
 "Delete from BeoMaster" 

Huomaa, että vain BeoMasteriin tallennettu sisältö poistetaan 
kokonaan, kun se poistetaan BeoMaster 5:stä. 

Lajittele sisältö

*Jos järjestelmään kuuluu BeoSound 5, valikon vaihtoehdot 
ovat sen mukaiset (esim. "Move to BeoSound 5").
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Tahdista tiedostot 
Jos teet muutoksia soittolistoihin joko tietokoneella tai 
television kautta, kun BeoMaster 5 ei ole kytkettynä 
tietokoneeseen, on tärkeää tietää, miten muutokset toimivat. 
Kummassa tahansa kohteessa tehdyt muutokset kopioidaan 
automaattisesti toiseenkin kohteeseen, kun BeoPlayer/BeoPort 
ja BeoMaster 5 kytketään uudelleen. 

Jos muutoksia on tehty molemmissa kohteissa, tietokoneella 
oleva versio kirjoitetaan BeoMaster 5:ssä olevan version päälle. 
Esimerkki: Käännät valokuvan tietokoneella olevalla ohjelmistolla. 
Kun kytket BeoMaster 5:n tietokoneeseen, muutos astuu 
voimaan myös BeoMaster 5:ssä.

Tiedostot voidaan tahdistaa tietokoneen ja BeoMaster 5:n 
välillä milloin tahansa. 
> Napsauta Bang & Olufsen -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella. 
> Valitse ”Start BeoPlayer <-> BeoMaster 5”. 

Jos yhteys katkeaa 
Kun haluat siirtää tiedostoja BeoMaster 5:stä tai BeoSound 
5:stä, yhteys saattaa katketa, jos esimerkiksi verkko 
palautetaan alkutilaan. Esiin tulee ikkuna, joka pyytää sinua 
antamaan BeoMaster 5:n tai BeoSound 5:n IP-osoitteen.

BeoMaster 5:n IP-osoite 
Nähdäksesi BeoMaster 5:n IP-osoitteen kytke BeoMaster 
5 päälle, avaa valikon päällekkäiskuva ja avaa valikon 
päällekkäiskuva painamalla näppäintä 9. Paina sitten 
kaukosäätimen punaista näppäintä ja heti sen jälkeen GO-
näppäintä. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Network info ja 
paina GO. BeoMaster 5:n IP-osoite näkyy nyt näytössä. Kirjoita 
IP-osoite BeoPlayerin valikkoon yhteyden muodostamiseksi.

BeoSound 5:n IP-osoite 
Nähdäksesi BeoSound 5:n IP-osoitteen kytke BeoSound 
5 päälle, siirrä valitsin MODE-asentoon, korosta SETTINGS 
ohjainpyörällä, paina nuolta oikealle kahdesti ja paina sitten 
välittömästi GO avataksesi SERVICE SETTINGS -valikon. Siirrä 
valitsin kohtaan NETWORK INFO. BeoSound 5:n IP-osoite 
näkyy nyt näytössä. Kirjoita IP-osoite BeoPlayerin valikkoon 
yhteyden muodostamiseksi.

On suositeltavaa säilyttää aina kopio musiikki- ja 
valokuvatiedostoista tietokoneella tai muulla 
tallennusvälineellä, kuten ulkoisella kiintolevyllä. 
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Yhdistämisen tila 
Kun tiedostot siirretään tietokoneesta BeoMaster 5:een, 
voit katsoa lisätietoja kopiointiprosessista siirtämällä hiiren 
kohdistimen Bang & Olufsen -kuvakkeen kohdalle tehtäväpalkissa. 

Bang & Olufsen -kuvake on musta, kun yhteys on 
muodostettu. 

Jos tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä ei ole yhteyttä, 
kuvake on harmaa. Palauta yhteys napsauttamalla 
kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla 
"Connect to BeoMaster 5"*. 

Kun siirto on meneillään, Bang & Olufsen -kuvake on 
punainen. 

Kopioinnin edistyminen tietokoneen ja BeoMaster 5:n 
välillä
"BeoPlayer <-> BeoMaster 5" (tai "BeoPort <-> BeoMaster 5")
Osoittaa, että tietokoneen ja BeoMaster 5:n sisällöt tahdistetaan.

"N.MUSIC <-> BeoMaster 5"
Näyttää N.MUSIC -kappaleiden kopioinnin edistymisen 
tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä.

"PHOTO<->BeoMaster 5"
Näyttää PHOTO-tiedostojen kopioinnin edistymisen 
tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä.

Peruuta toiminto napsauttamalla Bang & Olufsen -kuvaketta 
hiiren oikealla painikkeella ja valitse peruutusvaihto kohdasta 
"Activity".

*Jos järjestelmään kuuluu BeoSound 5, valikon vaihtoehdot 
ovat sen mukaiset (esim. "Connect to BeoSound 5").
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BeoMedia 1:n käyttö
Jos järjestelmässäsi on BeoMedia 1, tämän opaskirjan kuvaukset 
eivät päde.

Katso verkko-oppaasta, kuinka BeoPlayeria/BeoPortia käytetään 
BeoMedia 1:n kanssa. 

Voit avata verkko-oppaan alla olevasta linkistä. Opas on 
saatavana vain englanninkielisenä. 

Linkki BeoMedia 1:n/BeoPlayerin oppaaseen.

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

http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html
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BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n 
käyttäminen 

Tässä osassa selostetaan BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n 
sisältävien järjestelmien toiminta. Näitä järjestelmiä kutsutaan 
tässä opaskirjassa BeoMaster 5 -järjestelmiksi. BeoMaster 5:n 
videovaihtoehdot riippuvat siitä, onko BeoMaster 5 kytketty 
yhteensopivaan televisioon. Kaikki BeoSound 5 -järjestelmän 
toiminnot edellyttävät, että BeoSound 5 kuuluu järjestelmään.

Ennen aloittamista
Jotta voit käyttää lähteitä N.MUSIC, PHOTO ja WEB, sinun on 
siirrettävä digitaaliset musiikki- ja valokuvatiedostot 
tietokoneeltasi BeoMaster 5:een BeoPlayer-ohjelmiston avulla 
ja tallennettava suosikkiverkkosivusi aiemmin tässä opaskirjassa 
selostetulla tavalla. 

Kytke BeoMaster 5 käyttöön
BeoMaster 5 voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla.  
Voit ottaa käyttöön audiolähteen BeoSound 5:ssä tai valita 
BeoMaster 5 -lähteet television kautta. 

Katso BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n käyttöohjeet niiden 
opaskirjoista.

Neljä lähdettä
BeoMaster 5 mahdollistaa useita tapoja selata N.MUSIC-,  
N.RADIO-, PHOTO- ja WEB-lähteitä. 

Kuten oppaissa selostetaan, kunkin lähteen valikon 
päällekkäiskuvissa on lisävaihtoehtoja, joita ei selosteta tässä 
opaskirjassa. 

Huomaa, että jos järjestelmässä on BeoSound 5, se toimii  
N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden selaimena, etkä voi selata 
näiden lähteiden sisältöä television kuvaruudussa. 

BeoMaster 5:n avulla digitaaliset musiikkitiedostosi, 
valokuvasi, suosikkiverkkosivustosi ja yli 5 000 Internet-
radioasemaa ovat helposti käytössäsi. 
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Jos BeoMaster 5 kuuluu järjestelmään, käytössäsi on 
lisätoiminto nimeltä värilistat.

Ne ovat soittolistoja, jotka valitaan kaukosäätimen värillisillä 
näppäimillä. Näin soittolista voidaan valita helposti yhdellä 
näppäimen painalluksella myös linkkihuoneesta. 

Värilistojen perustiedot
Voit lisätä suosikkikappaleesi, radioasemat ja valokuvat 
värilistoihin. Voit muokata värilistoja tietokoneellasi samalla 
tavalla kuin muitakin soittolistoja, mutta sen lisäksi voit 
muokata niitä myös kaukosäätimellä. Katso tarkemmat ohjeet 
laitteiden opaskirjoista.

Lähde  Värilistojen rajoitukset 
N.MUSIC  Oletusrajoitus on 9 
PHOTO   Ei rajoitusta 
N.RADIO Oletusrajoitus on 99 

Voit muuttaa N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden raja-arvoja 
SETUP-valikon	"Configuration"-alavalikossa.	

Väri osoittaa sisällön. Huomaa, että sisältö voi kuulua kaikkiin 
neljään listaan. Kun toistat kappaleita värilistasta, BeoMaster 5 
tai BeoSound 5 toistaa vain kyseisen listan sisällön. 

Värilistat

Soittolistanäkymä ja värilistat BeoPlayerissa.
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Sisällön nimeäminen uudelleen
BeoPlayerin kohteiden nimeäminen on helpointa tietokoneen 
avulla. Nimeäminen voidaan suorittaa myös television 
kuvaruudussa näkyvän valikon päällekkäiskuvan avulla.

> Valitse valikon päällekkäiskuvasta "Rename".
 Avaa tekstipalkki painamalla , selaa merkkejä painikkeilla 

 ja  ja valitse sitten merkki painamalla GO.
 Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla 

toistuvasti . Palaa takaisin nimikenttään painamalla .
 Selaa merkkejä nimikentässä painamalla  ja , poista 

merkki painamalla STOP ja tallenna nimi painamalla GO. 

Play Timer -toiminto
Jos linkkijärjestelmän päävideo- tai audiolähteessä on Play Timer 

-toiminto, BeoMaster 5 voidaan valita Play Timer -toiminnon 

lähteeksi. Kun BeoMaster 5 valitaan Play Timer -toiminnon 

lähteeksi, punaisessa listassa olevat kohteet toistetaan Play Timer 

-toiminnon käynnistyessä. Se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että 

Play Timer -toiminnon kautta toistettava sisältö on sijoitettava 

punaiseen listaan. 

BeoMaster 5:n erityistoiminnot
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Master Link -asetukset Seuraavassa osassa selostetaan kolme peruskokoonpanoa, 
joissa on BeoMaster 5, BeoSound 5 ja tietokoneesi, sekä 
käytettävät Option-asetukset. 

BeoMaster 5 ja BeoSound 5 samassa huoneessa ... 

BeoMaster 5 ja Option 1 -asetus: 
BeoMaster 5 toimii lähteiden N.MUSIC ja N.RADIO kanssa ja 
toistaa äänet BeoMaster 5:een kytkettyjen kaiuttimien kautta.
PHOTO ja WEB eivät ole käytettävissä. 

BeoMaster 5 ja televisio ... 

BeoMaster 5 ja Option 0 -asetus: 
BeoMaster 5 toimii lähteiden N.MUSIC ja N.RADIO kanssa. Tuo 
esiin PHOTO- ja WEB-lähteet television kuvaruudussa ottamalla 
käyttöön PC-toiminto. Tässä kokoonpanossa ääni toistetaan 
televisioon kytketyistä kaiuttimista. 

Televisio ja Option 2 -asetus: 
Televisiosi vastaa kaikkiin lähdekomentoihin ja äänet toistuvat 
televisioon kytketyistä kaiuttimista. 

Huomaa, että et voi jakaa videosignaalia linkkihuoneen 
televisioon BeoMaster 5:stä. 
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Täysin integroitu järjestelmä ...

Tässä kokoonpanossa BeoMaster 5, BeoSound 5 ja televisio 
sijaitsevat samassa huoneessa. 

BeoMaster 5 ja Option 0 -asetus: 
N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden selaus suoritetaan 
BeoSound 5:n avulla. 

Televisio ja Option 2 -asetus: 
Televisio vastaa kaikkiin lähteiden komentoihin. PHOTO ja WEB 
ovat käytettävissä. 
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Laitteet kahdessa huoneessa ... 

Tässä kokoonpanossa BeoSound 5 ja BeoMaster 5 sijaitsevat 
samassa huoneessa (linkkihuoneessa) ja televisio toisessa 
huoneessa (päähuoneessa). 

BeoSound 5/BeoMaster ja Option 2 -asetus: 
N.MUSIC ja N.RADIO ovat käytettävissä BeoSound 5:n kanssa, 
ja päähuoneessa toistettavaa ääntä voidaan kuunnella 
linkkihuoneessa. 

Televisio ja Option 2 -asetus: 
Kuuntele N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteitä television kaiuttimien 
kautta. 
PHOTO ja WEB eivät ole käytettävissä. 

Kuuntele lähteitä päähuoneessa ... 

Beo4-kaukosäätimessä ... 
> Paina LIST, kunnes lähde ”N.RADIO” tai ”N.MUSIC” näkyy LIST, kunnes lähde ”N.RADIO” tai ”N.MUSIC” näkyy LIST

Beo4:n näytössä, ja paina sitten GO. 

Beo5-kaukosäätimessä ... 
> Paina ”N.MUSIC”- tai ”N.RADIO”-painiketta.

Tärkeää! BeoSound 5:n linkkivaihtoehdot ovat Option 0, 1 ja 2. 
Katso lisätietoja AV-järjestelmän kytkemisestä ja käyttämisestä 
Bang & Olufsen -television omasta opaskirjasta.
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BeoPlayerin avulla voit kopioida musiikkia BeoSound 2:een, 
BeoSound 6:een ja Serenata-musiikkipuhelimeen. Järjestele 
laitteella olevat musiikkitiedostot BeoPlayerin avulla ja kopioi 
lisää kappaleita N.MUSIC-kokoelmastasi. Katso lisätietoja 
kannettavan laitteen mukana tulleesta opaskirjasta. 

Ennen kuin kopioit kappaleita BeoPlayerin N.MUSIC-
toiminnosta muuhun laitteeseen, varmista, että laite on 
kytketty tietokoneeseen. BeoSound 2 on asetettava jalustaansa, 
ja BeoSound 6 ja Serenata on kytkettävä tuotteen mukana 
toimitetulla USB-kaapelilla. 

Käytä Serenatan kanssa MTP-tilaa. Katso Serenatan 
opaskirjasta lisätietoja puhelimen asetusten käyttämisestä.

Kopioi musiikkia kannettavaan laitteeseen 
> Ota käyttöön N.MUSIC BeoPlayerissa. 
> Napsauta COPY kannettavan laitteen (tai laitteiden) 

avaamiseksi. 
Laitteen sisältö tulee näkyviin, ja kuvaruudussa näkyy laitteessa 
olevan musiikin yleisnäkymä. Laiteluettelon yläpuolella on 
tallennustilan ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan tallennustilan. 

Kappaleiden kopiointi soittolistoista laitteeseen ...
> Napsauta kappaletta tai albumia ja vedä se laitteeseen. 

Kun kopioit CD-levyltä, muista kopioida ensin BeoPlayeriin. 
Katso kohta "Musiikin kopiointi audio-CD-levyltä". 
Kappale tai albumi tulee välittömästi näkyviin laitteessa, ja 
kappaleen alla oleva ilmaisin näyttää kopioinnin edistymisen 
alla olevan kuvan mukaisesti. 

Huomaa, että kopiointi on suoritettu vasta, kun edistymisen 
ilmaisin on täysin täyttynyt. 

Voit käyttää muita BeoPlayerin toimintoja kappaleiden 
kopioinnin aikana, kunhan pysyt N.MUSIC-toiminnossa.

Peruuta kopiointi valitsemalla kappale tai albumi laitteessa ja 
vetämällä se roskakorikuvakkeen päälle. Kopiointi peruutetaan 
myös, jos poistut BeoPlayerista kokonaan tai irrotat laitteen. 
Kannettavat laitteet eivät ole yhteensopivia värilistojen kanssa. 

Käytä kannettavia laitteita 
BeoPlayerin kanssa



32

Huomaa, että et voi käyttää toisto-ominaisuutta musiikin 
kopioinnin aikana samanaikaisesti BeoSound 6:ssa ja Serenatassa. 

Kappaleiden järjestely kannettavassa soittimessa
Musiikkitiedostot järjestellään kannettavassa soittimessa lähes 
samalla tavalla kuin BeoPlayerin N.MUSIC-toiminnossa. 
Kannettava soitin on kytkettävä tietokoneeseen musiikin 
järjestelyä varten. 

DRM-tiedostojen yleiset käsittelyohjeet 
BeoPlayer tukee ainoastaan Microsoftin Windows Media DRM 
-suojauksella suojattua musiikkia. Siksi DRM-suojatut kappaleet 
on toistettava kerran Windows Media Playerin avulla, ennen 
kuin ne kopioidaan BeoPlayeriin. Laite ei tue Applen Fairplay 
DRM -suojausta. DRM-suojatut kappaleet voidaan siirtää 
kannettaviin laitteisiin vain rajallisia kertoja. Musiikkikauppa tai 
levy-yhtiö päättää sallittujen kopiointikertojen määrän, ja se voi 
olla myös rajaton. 
DRM-suojatut musiikkitiedostot voidaan siirtää Serenataan 
ja BeoSound 6:een ja toistaa niissä, kunhan BeoPlayerissa 
on tarvittava lisenssi. BeoSound 6 ei kuitenkaan tue 
aikarajoitettuja lisenssejä. 

Kun musiikkia siirretään BeoMaster 5:een ja BeoMedia 
1:een, myös DRM-suojatut kappaleet siirretään ja ne näkyvät 
luetteloissa, mutta niitä ei voida toistaa.

Huomaa, että BeoSound 2 ei tue DRM-tiedostoja. 

Huomautus: Voit piilottaa N.MUSIC-näkymän kopioinnin 
aikana ja seurata kopioinnin edistymistä kuvaruudun 
oikeassa reunassa olevan ohjauspalkin avulla. Voit käyttää 
ohjauspalkkia kopioinnin aikana. 
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Erityisesti BeoSound 2:ta varten BeoSound 2:n aktivoiminen 
> Napsauta N.MUSIC BeoPlayerissa.

Huomaa, että BeoSound 2:ta ei voida käyttää musiikin 
kopioinnin aikana. 

Jos haluat kopioida tiedostot, kun BeoPlayerin toisto on 
jo käynnistetty ...
> Kytke BeoSystem 2 irti jalustasta. 
> Kytke BeoSound 2 takaisin. 
> Vaihtoehtoisesti voit pitää GO-näppäintä painettuna 

kolmen sekunnin ajan. 

BeoSound 2 ja Windows Vista
Jotta BeoSound 2 toimii oikein Windows Vistan kanssa,  
sinun on asennettava tietokoneelle "Service Pack 1"  
-päivitys. BeoSound 2:n tulee olla iTunes-tilassa  
(tai Mass Storage Mode-tilassa). Katso tarkemmat tiedot 
BeoSound 2:n opaskirjasta. 

BeoSound 2 toimii tavallisena siirrettävänä laitteena, eikä sitä 
näytetä BeoPlayerissa BeoSound 2 -kuvakkeella. Vista-
käyttöjärjestelmässä BeoSound 2:lla ei ole samoja toimintoja 
kuin Windows XP -käyttöjärjestelmässä, jossa voit siirtää 
tiedostoja kansioiden sisällä jne.

Näiden Windows Vistaa ja BeoSound 2:ta koskevien rajoitusten 
vuoksi sinun on luotava SD-muistikortin juureen kansio, johon 
toistettavat kappaleet sijoitetaan. 

Huomaa myös, että BeoSound 2:n "Firmware update application" 
-sovellus (nimeltä "BeoSound 2_PC.exe") ei toimi Windows Vistassa, 
joten BeoSound 2:n Firmware-päivitystä ei voida suorittaa. 
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Muistikortin alustus BeoSound 2:ta varten
Joissakin tapauksissa on hyödyllistä alustaa tallennusväline 
(muistikortti), jotta BeoSound 2:een voidaan kopioida 
kappaleita. Muistikortin alustaminen poistaa kaikki kortilla 
olevat tiedostot. 

Alustaminen ... 
Aseta BeoSound 2 jalustaan. PC CD tai N.MUSIC ei saa olla 
käytössä BeoPlayerissa. 
> Napsauta ohjauspalkissa CONFIG ”Configuration”-valikon	

avaamiseksi. 
> Valitse välilehti "Portable devices". 

”Portable devices” -välilehden oikeassa reunassa näkyvät tiedot 
muistikortin vapaasta tilasta ja tallennusvälineen 
kokonaiskapasiteetista. 
> Napsauta ”Refresh”, niin esiin tulee luettelo käytettävissä 

olevista laitteista. 
> Valitse tallennuslaite, jonka haluat alustaa. 
> Napsauta "Format". 

Teksti "formatting portable ...” tulee näkyviin, ja alustus 
suoritetaan. Huomaa, että alustusta ei voida suorittaa, jos laite 
on kirjoitussuojattu. 
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N.MUSIC-asetukset
Ennen kuin kopioit tai tuot audio-CD-levysi tietokoneelle, on 
hyvä määrittää kopioinnin asetukset. 

Kopiointilaatu 
Valitse kopioitavan musiikin laatu. Voit määrittää laadun kahta 
eri kopiointikohdetta varten: kiintolevylle ja kannettavalle laitteelle. 
> Napsauta BeoPlayerin palkissa SETUP. 
> Napsauta CONFIG. 
> Napsauta välilehteä "CD Copying". 

Kopiointilaatu kasvaa bittinopeuden (kbps) suurentuessa, 
mutta myös tiedoston koko kasvaa. Se tarkoittaa, että 
kiintolevysi täyttyy nopeammin. 

Kopioi BeoMaster 5:een
> Merkitse valintaruutu ”Copy to BeoMaster 5”. 
 Kaikki N.MUSIC-kappaleet kopioidaan BeoMaster 5:een. 

Tiedoston sijainti 
(Jos BeoMaster 5 ei kuulu kokoonpanoon) 
> Valitse, mihin kopioidut kappaleet tallennetaan 

tietokoneellasi. 
> Selaa asemia ja kansioita napsauttamalla "Browse". 
> Napsauta OK, kun olet valmis, tai ... 
> ... palaa takaisin "Standard"-välilehdelle napsauttamalla 

"Cancel". 

Lisenssit 
"Licenses"-välilehti sisältää tietoja CD-levyjen lisensseistä. 
Lisenssit kannattaa varmuuskopioida. Jos haluat esimerkiksi 
asentaa uuden käyttöjärjestelmän tietokoneeseesi, sinun on 
tallennettava kopiot lisensseistä levylle tai verkkoasemalle. 
Lisenssit voidaan palauttaa, kun järjestelmän asennus on 
suoritettu. 

DRM-suojaus 
"Use DRM protection" -vaihtoehto suojaa musiikkisi, jotta sitä 
ei voida siirtää muihin asemiin tai kannettaviin laitteisiin. 

Huomaa, että vaihtoehto "Use DRM protection" ei ole 
käytössä oletuksena. BeoPlayer/BeoPort ei voi siirtää DRM-
suojattuja tiedostoja. Sen vuoksi suosittelemme, että et muuta 
oletusasetusta, jos haluat ladata musiikkitiedostoja 

BeoPlayerin määritykset
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kannettavaan laitteeseen, kuten BeoMaster 5:een tai 
BeoSound 2:een. Lisäksi DRM-suojauksen käyttöönotto estää 
sinua käyttämästä musiikkiasi muualla kuin tietokoneellasi, 
johon lisenssi on tallennettu. 

CD-levyn tuonti värilistaan 
Kun kopioit kappaleet CD-levyltä, voit lisätä tuodun N.MUSIC-
kappaleen värilistaan "Favourites"-välilehdellä. Jos otat 
käyttöön tämän asetuksen, värilistan sisältö muuttuu aina, kun 
tuot musiikkia CD-levyltä.

Värilistojen rajoitukset 
”Favourites”-välilehdellä voit määrittää kunkin värilistan kappale- 
ja albumirajoitukset. 

N.RADIO-asetukset 
Voit valita N.RADIO-vastaanoton laadun. Jos kasvatat  
N.RADIO-vastaanoton laatua, käytettävissä olevien N.RADIO-
asemien lukumäärä vähenee. 

Huomaa,	että	"Configuration"-valikko	muuttaa	välilehden	
nimeä sen mukaan, mitä laitteita on kytkettynä; tässä 
tapauksessa näkyvissä on BeoMaster 5.

Puskuriajan kokoa kannattaa suurentaa, jos vastaanotettavan 
signaalin laatu on heikko. Huomaa, että se pidentää N.RADIO-
toiminnon käynnistymisaikaa. 
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PHOTO-asetukset
Voit valita, kuinka kauan haluat valokuvan näkyvän ruudussa 
diaesityksen aikana.

"Mode"-asetuksen avulla voit valita, jatkuuko diaesitys ryhmien 
yli vai toistaako se vain valitun ryhmän valokuvat/videoleikkeet.

"Skip interval" -asetus määrittää, kuinka monta sekuntia 
kelaustoiminto kelaa videoleikettä. 

"Thumbnails Cache" -asetuksen valokuvamäärä määrittää, 
kuinka paljon kiintolevyn tilaa valokuvia varten käytetään.

BeoMaster 5 -asetukset – Käytettävissä vain,  
jos BeoMaster 5 kuuluu kokoonpanoon 

Salasana (password)
Tässä voit muuttaa BeoMaster 5:n salasanan.
Sinun tulee tässä myös määrittää, mihin asemaan BeoMaster 5 
yhdistetään. Muuta salasana vain, jos BeoMaster 5:n tai 
BeoSound 5:n salasana on muutettu.

Aseman asetukset
Tässä määritetään nimi BeoMaster 5 -asemalle, joka sisältää 
kaikki siirrettävät tai kopioitavat kansiot, soittolistat jne. Jos olet 
epävarma näistä asetuksista, ota yhteys Bang & Olufsen 
-jälleenmyyjääsi. Voit muuttaa musiikkijärjestelmäsi salasanan 
painamalla "Change password".
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Opastuskieli 
Kun asennat BeoPlayerin/BeoPortin, tämä opas asennetaan 
Windowsin kieliasetuksen mukaan. Voit muuttaa kieliasetuksen 
milloin	tahansa.	Avaa	BeoPlayerin/BeoPortin	Configuration-
valikko ja avaa Guide-välilehti.
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Kaikki television viritystä koskevat tiedot ovat voimassa vain, jos 
BeoPort kuuluu kokoonpanoon ja käytössä on yhteensopiva 
TV-viritinkortti.
Ennen kuin aloitat TV-viritinkortin televisiokanavien automaattisen 
virityksen, varmista, että kohdassa "Video System" on oikea 
lähetysjärjestelmä (riippuen siitä, onko käytössä kaapeliverkko 
vai maanpäällinen verkko) ja oikea maa on valittuna.
> Aloita televisiokanavien automaattinen viritys napsauttamalla 

"AutoTune".

Löydetyt kanavat näkyvät näytössä virityksen aikana. Voit 
pysäyttää virityksen milloin tahansa, jolloin löydetyt kanavat 
tallennetaan.
Viritetyt televisiokanavat rekisteröidään TV-viritinkorteissa 
kanavanumeroina ja taajuuksina. Huomaa, että kaikki TV-
viritinkortit eivät huomioi televisiokanavien vakiokanavanumeroita.

Viritys käsin
Jos haluat virittää kanavan käsin (jos automaattinen viritys ei 
esimerkiksi löydä haluttua kanavaa), valitse "Tune"-valikon osio 

"Manual".
> Etsi taajuus, jonka haluat lisätä. 
> Napsauta "Add". 

Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen tai poistaminen ... 
Kun olet virittänyt ja tallentanut televisiokanavat, voit määrittää 
järjestyksen, jossa ne näkyvät kanavaluettelossa. Voit esimerkiksi 
järjestellä ne televisiosi kanavajärjestyksen mukaan. 

Voit myös poistaa kanavia kanavaluettelosta. Molemmat 
toimenpiteet	suoritetaan	"Configuration"-valikossa.	

Perusasetukset 
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Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen ... 
> Napsauta "Tune"-välilehteä viritettyjen televisiokanavien 

järjestelemiseksi. 
> Napsauta televisiokanavaa, jonka haluat siirtää 

kanavaluettelossa. 

Tarkista, näkyykö siirrettävä televisiokanava TV-katseluikkunassa. 
> Tartu kanavaan hiirellä ja vedä se uuden kanavanumeron 

kohdalle kanavaluettelossa. 

Jos halutulle kanavanumerolle on jo tallennettu televisiokanava, 
siirretty kanava asetetaan nykyisten kanavanumerojen väliin.

Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen ... 
> Napsauta "Tune"-välilehteä viritetyn televisiokanavan 

poistamiseksi. 
> Napsauta televisiokanavaa, jonka haluat poistaa 

kanavaluettelosta. 
> Tarkista, näkyykö poistettava televisiokanava television 

katseluikkunassa. 
> Napsauta "Delete". 

Äänen ja kuvan säätö ... 
Kun olet virittänyt ja tallentanut televisiokanavat, voit säätää 
äänen esivalinta-asetuksia. Nämä äänensäädöt vaikuttavat 
kaikkiin ohjauspalkin kautta käytettäviin lähteisiin.

Jos televisiovirittimesi sallii kuvasäädön, voit säätää TV-
viritinkortin kuvan esivalinta-asetuksia. Nämä kuvasäädöt 
vaikuttavat myös päähuoneen videolähteisiin, kun niitä 
katsotaan tietokoneen kuvaruudussa ohjauspalkin avulla.
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Jos ääntä on säädettävä tietokoneella ... 
Tietokoneen lähteiden ja yhdistetyn lähteen äänentasojen 
yhtenäistämiseksi ota käyttöön kyseinen lähde ohjauspalkin 
avulla ja avaa sitten äänikortin mikseriohjelma tietokoneella. 
Voit nyt vertailla ja säätää äänentasoa.

Äänen säätäminen tietokoneella ...
> Avaa televisiokanava napsauttamalla TV ohjauspalkissa.
> Napsauta SETUP , jotta voit valita AV-äänen.
> Valitse AV-stereoääni napsauttamalla AV. AV näkyy 

korostettuna, ja Master Link -ääni kuuluu.
> Napsauta AV uudelleen kuunnellaksesi ääntä ja 

vertaillaksesi äänenvoimakkuutta. Äänitilassa AV-painike ei 
näy korostettuna.

> Avaa äänikortin mikseriohjelma.
> Vaihda AV-äänen ja tietokoneen äänen välillä painamalla  

AV-painiketta. 
> Säädä äänentasot haluamallesi tasolle äänikortin 

mikseriohjelmalla. 

Säädettäviä kanavia voivat olla seuraavat:
VOLUME CONTROL
Säätää äänikortin yleistä äänilähtöä.
WAVE
Säätää N.MUSIC-lähteen tulotasoa.
AUX/LINE/TV
Säätää TV-kortin äänentasoa.
CD AUDIO
Säätää sisäisen CD-aseman äänentasoa.

Säätövaihtoehdot riippuvat äänikortista.
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Option-asetuksen ohjelmointi 
Jos tietokoneesi kuuluu BeoLink-kokoonpanoon (BeoPortin 
tai BeoMaster 5:n kanssa), sinun täytyy ehkä ohjelmoida se 
oikeaan Option-asetukseen. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen 
-jälleenmyyjältä. 

Päätietokone 
BeoLink-järjestelmässä voi olla useita BeoPorteja, mutta N.MUSIC- 
ja N.RADIO-lähteet voidaan jakaa vain päätietokoneesta. 
N.MUSIC-lähteen jakava tietokone (päätietokone tai toissijainen 
tietokone) on määritettävä kohdassa "Main PC". 
> Valitse "Yes", niin tietokone määritetään päätietokoneeksi, 

tai ... 
> ... valitse "No", niin tietokone määritetään toissijaiseksi 

tietokoneeksi. 

Play Timer -toiminto 
”Timer” -toiminnon avulla voit määrittää ajastetun audio- tai 
videolähteen toiston, jos tietokoneesi kuuluu BeoLink-
kokoonpanoon. ”Timer” -toiminto on hyödyllinen, jos haluat 
määrittää herätyksen audiojärjestelmän kautta tai katsoa 
uutiset joka ilta suoraan tietokoneen kuvaruudusta. 
Voit myös valita lähteen "Standby", jolloin lähteet sammuvat 
joka ilta automaattisesti määritettynä aikana. 
Huomaa, että kaikki ”Timer” -ajastimen ohjelmointiasetukset 
on tehtävä liitetyssä lähteessä (esim. audiojärjestelmässä tai 
televisiossa). 
> Ota Play Timer -toiminto käyttöön valitsemalla "ON" tai ... 
> ... poista Play Timer -toiminto käytöstä valitsemalla "OFF". 

Mix sound -toiminto 
Minkä tahansa käytettävissä olevan Master Link -lähteen 
ääni voidaan miksata tietokoneen äänen kanssa. Jos haluat 
kuunnella CD-levyä ja tietokonepelin ääniä samanaikaisesti, 
aseta Mix sound -määrityksesi "ON", niin molemmat äänet 
kuuluvat kaiuttimista. 

Lisäasetukset (Advanced) – Nämä 
asetukset ovat voimassa vain, jos 

BeoPort kuuluu kokoonpanoon
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Oletuslähde (Default source) ... 
Kun käynnistät BeoPlayerin, lähdetietokone valitaan 
automaattisesti oletuslähteeksi. Voit muuttaa tämän asetuksen, 
jos et halua kuunnella tietokoneen ääniä. 
> Määritä tietokone oletusasetukseksi valitsemalla "PC" tai ... 
> ... valitse "None", niin BeoPlayer käynnistyy ilman mitään 

aktiivista lähdettä. 

BeoPort USB box ... 
Jokaisen ohjelmistopäivityksen mukana tulee BeoPort box 
-ohjelmisto.	Päivityksen	firmware-avain	tarkistaa,	onko	BeoPort	
boxissa käytössä uusin ohjelmistoversio (Internetistä tai CD-levyltä). 
>	 Napsauta	"Update	firmware".	
> Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita. 

Linkkitaajuus (Link frequency) ...
Jotta ääntä ja kuvaa voidaan vastaanottaa videojärjestelmästä, 
sinun on määritettävä kyseisen signaalin kanavanumero. 
Jotkin Bang & Olufsen -järjestelmät löytävät linkkitaajuuden 
automaattisesti. 

Voit säätää linkkitaajuutta käsin, vaikka Bang & Olufsen 
-järjestelmäsi tukisi automaattista hakua. 
> Valitse vaihtoehto "Manual" ennen kuin napsautat "Find". 

Kuvaruudussa näkyvät ohjeet kertovat, onko taajuus löydetty 
automaattisesti. Jos taajuus löydetään automaattisesti, 
järjestelmä tallentaa sen. 

Huomautus: BeoPlayerin/BeoPortin US-versio ei tue 
videolähteiden siirtoa päähuoneesta tietokoneeseen. 



44

Jos taajuutta ei löydetä automaattisesti ... 
Noudata tietokoneen kuvaruudussa näkyviä ohjeita, jotka 
opastavat sinua linkkitaajuuden löytämisessä käsin. 

Videojärjestelmäasetusten määrittäminen ... 
> Napsauta CONFIG ohjauspalkin kohdassa SETUP. 
> Valitse välilehti "Advanced". 
> Merkitse valintaruutu "Manual" kohdassa "Link frequency". 
> Napsauta "Find". 
> Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita. 

Kun olet aloittanut haun painamalla "OK", voit muuttaa 
videojärjestelmän. 

Videojärjestelmän asetukset ... 
Ennen kuin voit katsella televisiota tietokoneen kuvaruudusta, 
sinun on varmistettava oikeat maa- ja videojärjestelmäasetukset. 
Joissakin alueissa ja maissa, kuten Ranskassa, käytetään 
SECAM-televisiojärjestelmää. 

Jos asut kyseisellä alueella, sinun on ehkä muutettava 
videojärjestelmäasetuksia, kun käytät linkkihuoneen laitteita. 
Jos haluat katsoa tiettyjä digitaalisia kanavia tai videonauhoja 
PAL-järjestelmällä,	sinun	on	vaihdettava	"Configuration"-
valikon "Video system" -asetukseksi PAL.

Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoa saatavilla olevista TV-
viritinkorteista ja niiden yhteensopivuudesta PAL- ja SECAM-
järjestelmien kanssa. 
> Muuta videojärjestelmä valitsemalla "PAL"-asetus 

"SECAM"-asetuksen sijaan. 

Etsi "Video system" -asetus välilehdellä "Tune".
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Laitteistovaatimukset: 
Suoritin: vähintään 1 GHz
Järjestelmämuisti: vähintään 512 Mt RAM
Grafiikkakortti:	vähintään	32	Mt	video-RAM,	SVGA-tuki	 
(800 x 600) 
Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata tilaa 
USB-liitäntä: yksi vapaa liitäntä BeoPortia varten 

Käyttöjärjestelmävaatimukset: 
Windows Vista tai Windows XP 
DirectX 8.1 tai uudempi 
Media Player 9.0 tai uudempi 

Oletuksena tuetut valokuvamuodot: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp 
ja png. 
Oletuksena tuetut videoleikemuodot: avi, asf, wmv, mpg, 
mpeg. Tämä riippuu kuitenkin tietokoneelle asennetuista 
koodekeista. 
Tuetut N.MUSIC-muodot: Mp3, WMA, WAV (BeoMaster 5:n 
kanssa myös M4A, AAC, MP4). 

BeoMaster 5:n ohjelmisto on päivitettävä säännöllisesti. Sinulle 
tarjotaan myös uudet BeoMaster 5 -ohjelmistot. Kun dialogi-
ikkuna avautuu ja kysyy, haluatko asentaa uuden ohjelmiston, 
voit valita "Later" (myöhemmin). 

Jos valitset "Later", esiin tulee vaihtoehto "Update software", 
kun napsautat Bang & Olufsen -kuvaketta hiiren oikealla 
painikkeella. Napsauta tätä vaihtoehtoa päivityksen aloittamiseksi. 

BeoPlayerin ja BeoPortin 
järjestelmävaatimukset

Tuetut mediamuodot

Ohjelmistopäivitys – BeoMaster 5
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Kun olet määrittänyt BeoPlayerin tai BeoPortin asetukset 
ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää sinua rekisteröitymään, 
mikäli käytössä on Internet-yhteys. Rekisteröinti on tarpeen, 
jotta saat BeoPortalin tarjoamat palvelut käyttöösi. 
Luonnollisesti Bang & Olufsen käsittelee rekisteröintitietosi 
täysin luottamuksellisesti. 
Rekisteröinti on ainoastaan BeoPortalin käyttöä varten. Jos et 
halua rekisteröityä, kappaleet tallennetaan nimellä "unknown". 
Jos haluat silti nähdä CD-levyltä tallennettujen kappaleiden 
tunnistetiedot, sinun on kirjoitettava ne käsin. Se voidaan 
suorittaa ”INFO”-kohdassa, joka saadaan näkyviin ohjauspalkissa 
valitsemalla N.MUSIC. 

Jos et ole rekisteröitynyt ... 
Rekisteröintilomake avautuu automaattisesti kuvaruutuun. 
> Valitse "New User" ja täytä lomake. 

Jos olet jo rekisteröitynyt ... 
> Kirjoita käyttäjänimi ja sähköpostiosoite. 

Vastaanottaakseen tietoja BeoPortalista tietokoneesi on oltava 
yhteydessä Internetiin. Jos tietokone ei ole yhteydessä 
Internetiin, järjestelmä ei pyydä sinua rekisteröitymään, mutta 
heti kun Internet-yhteys muodostetaan, järjestelmä pyytää 
sinua suorittamaan rekisteröitymisen. 

Jos unohdat käyttäjänimesi ... 
Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita. Sinua pyydetään 
antamaan sähköpostiosoitteesi, johon käyttäjänimi lähetetään. 

BeoPlayerin tai BeoPortin 
rekisteröinti
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Jos sovellus on poistettava, voit valita koko BeoPlayer/BeoPort-
hakemiston poistamisen tai suorittaa mukautetun poiston, 
jossa ainoastaan suoraan BeoPlayeriin/BeoPortiin liittyvät 
tiedostot poistetaan. 

Jos asennat BeoPort-sovelluksen uudestaan, asennus poistaa 
automaattisesti kaikki aiemmat BeoPort-versiot. 

Poistaminen ... 
> Avaa tietokoneen ohjauspaneelista ”Lisää tai poista 

sovelluksia” -toiminto. 
> Valitse sovellusluettelosta BeoPlayer/BeoPort. 
> Poista sovellus napsauttamalla ”Muuta/Poista”. 
> Poista sovellus napsauttamalla ”Poista”. 
> Jatka napsauttamalla ”Seuraava”. 
> Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita.
> Viimeistele BeoPlayer/BeoPort-sovelluksen poisto 

napsauttamalla ”Valmis”. 
> Snun on suoritettava BeoPort-CD-levyllä oleva  

SETUP.EXE-tiedosto asennuksen suorittamiseksi. 

BeoPlayer-ohjelmiston päivitykset voit ladata osoitteesta  
www.beoplayer.com. 

BeoPlayerin/BeoPortin 
poistaminen

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 
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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 
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security information that 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 
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Services, or any portion thereof, other than as 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 
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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, 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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