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Εισαγωγή

Αυτός ο Οδηγός σας δίνει πληροφορίες για τον τρόπο 
χρήσης του λογισμικού BeoPlayer και BeoPort, που 
αποτελεί τμήμα της συσκευής σας Bang & Olufsen.  
Το BeoPlayer διατίθεται επίσης για δωρεάν λήψη στη 
διεύθυνση www.bang-olufsen.com.

Καθώς η αλληλεπίδραση χρήστη για το BeoPort είναι 
παρόμοια με αυτή για το BeoPlayer, το BeoPort αναφέρεται 
μόνο όταν η λειτουργία που περιγράφεται απαιτεί ειδικά 
μία εγκατάσταση BeoPort. 

Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του 
λογισμικού σε σχέση με το BeoMaster 5 και BeoSound 5 
είναι επίσης παρόμοια. Συνεπώς, οι ενότητες που 
περιγράφουν τη λειτουργία με το BeoMaster 5 αναφέρουν 
το BeoSound 5 μόνο όταν η λειτουργία απαιτεί ειδικά και 
μία εγκατάσταση BeoSound5. 

Αυτός ο Οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες για τη χρήση 
του λογισμικού με το BeoSound 2, το BeoSound 6 και το 
Serenata.

Οδηγός για το BeoPlayer και το BeoPort 

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5 BeoSound 5 
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Η γραμμή ελέγχου
Η γραμμή ελέγχου σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να χειρίζεστε 
τις πηγές του BeoPlayer ή του BeoPort. 
> Κάντε κλικ στη συντόμευση Bang & Olufsen στην περιοχή 

ενημέρωσης για να ξεκινήσετε το BeoPlayer. 
> Μετακινήστε τον κέρσορα στην δεξιά άκρη της οθόνης. 
> Κάντε κλικ στην τριγωνική καρτέλα για να ανακαλέσετε τη 

γραμμή ελέγχου. 

Οι προεπιλεγμένες πηγές είναι N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO και 
PC CD. Σημειώστε ότι μόνο το BeoPort σας προσφέρει πρόσθετες 
πηγές, ανάλογα με τις συσκευές που έχετε στο σπίτι σας. Ανατρέξτε 
την ενότητα ‘Προσαρμογή της γραμμής ελέγχου’ για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Για να ενεργοποιήσετε μία πηγή στο BeoPlayer …
> Κάντε διπλό κλικ σε μία από τις πηγές, για να κάνετε την πηγή να 

εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης του υπολογιστή. 

Όταν ενεργοποιείτε μία πηγή, αυτή εμφανίζεται στη γραμμή ελέγχου 
με κόκκινο.

Χειρισμός της γραμμής ελέγχου … 
> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να μετακινηθείτε μεταξύ 

κομματιών, ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοπτικών καναλιών, 
φωτογραφιών, κλπ.

> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα 
της ενεργής πηγής, ή όταν έχετε επιλέξει το PC CD …

>  … για να εναλλάσσετε μεταξύ των CD εάν έχετε δύο μονάδες 
δίσκου CD-rom ή ένα συνδεδεμένο BeoSound 9000 (BeoPort μόνο). 

> Κάντε κλικ στο STOP για παύση της αναπαραγωγής.
> Κάντε κλικ στο GO για συνέχεια της αναπαραγωγής.
> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να ρυθμίσετε τον ήχο.
> Για σίγαση, κάντε κλικ μεταξύ του  και του  για να σιγήσετε 

τον ήχο της αναπαραγωγής. 
 Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να αποκαταστήσετε την ένταση. 
> Κάντε κλικ στο SETUP για να προβάλλετε μεμονωμένες επιλογές 

για κάθε πηγή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για την 
επιλογή και αναπαραγωγή του περιεχομένου σας που εμφανίζεται 
στην αριστερή πλευρά της οθόνης του υπολογιστή σας. Μία ομάδα 
στο BeoPlayer είναι, για παράδειγμα, ένα άλμπουμ, μία λίστα 
αναπαραγωγής, ένα είδος ή μία έγχρωμη λίστα. 

Αρχές λειτουργίας

Σημειώστε ότι η εμφάνιση της γραμμής ελέγχου εξαρτάται από το 
εάν έχετε εγκαταστήσει το BeoPort ή το BeoPlayer. 



4

> Κάντε κλικ στο INFO για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το 
τρέχον κομμάτι, ραδιοφωνικό σταθμό ή φωτογραφία.

> Κάντε κλικ στο • για να θέσετε το σύστημα σε αναμονή.
> Κάντε κλικ και κρατήστε πιεσμένο το • για 2 δευτερόλεπτα για 

να απενεργοποιήσετε όλες τις πηγές. 
> Κάντε διπλό κλικ στο • για να κλείσετε τη γραμμή ελέγχου και 

την εφαρμογή.
> Κάντε κλικ μία φορά στη συντόμευση Bang & Olufsen στην 

περιοχή ενημέρωσης για να ενεργοποιήσετε και πάλι το BeoPlayer.

Τα έγχρωμα πλήκτρα, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στη γραμμή 
ελέγχου του BeoPort, προορίζονται για την αναπαραγωγή της 
έγχρωμης λίστας. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Έγχρωμες λίστες’ για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Προσαρμογή της γραμμής ελέγχου … 
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των πηγών που είναι διαθέσιμες 
μέσω της γραμμής ελέγχου. Μπορείτε να προσθέσετε, να 
διαγράψετε ή να αποκρύψετε πηγές. Στη γραμμή ελέγχου μπορούν 
να εμφανιστούν μέχρι οκτώ πηγές ταυτόχρονα. 
> Κάντε κλικ στο SETUP για να ρυθμίσετε τη γραμμή ελέγχου. 
> Κάντε κλικ στο SOURCES για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε 

πηγές. Μία λίστα των διαθέσιμων πηγών εμφανίζεται στη 
γραμμή ελέγχου. Με το BeoPort έχετε περισσότερες επιλογές 
ανάλογα με τις συσκευές που έχετε στο σπίτι σας.

> Κάντε κλικ και κρατήστε πιεσμένη την πηγή που θέλετε να 
προσθέσετε από τη λίστα και σύρτε την στις υπάρχουσες πηγές.

Κάτω από όλες τις ορατές πηγές, μπορείτε να αποκρύψετε μία 
δεύτερη πηγή, η οποία υποδηλώνεται από το < και το > που 
περιβάλλουν την πηγή.
> Κάντε κλικ σε μία πηγή πάνω στη γραμμή ελέγχου και σύρτε την 

στη λίστα με τις διαθέσιμες πηγές για να την αφαιρέσετε. 
> Κάντε κλικ στο EXIT για να βγείτε από το SETUP. 

Η γραμμή ελέγχου 
του BeoPort 

Η γραμμή ελέγχου του BeoPlayer 
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Η προβολή τηλεόρασης 
Εάν η διάταξη του υπολογιστή σας περιλαμβάνει ένα κουτί BeoPort 
και ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με κάρτα τηλεοπτικού δέκτη, 
η λειτουργία προβολής τηλεόρασης είναι διαθέσιμη και μπορείτε να 
παρακολουθήσετε τηλεόραση στην οθόνη του υπολογιστή σας 
επιλέγοντας την πηγή PC TV. Όταν εμφανιστεί η προβολή 
τηλεόρασης, μπορείτε να μετακινήσετε, να κλείσετε ή να 
μεγεθύνετε το παράθυρο της προβολής τηλεόρασης. 

Πώς να μετακινείτε και να αλλάζετε το μέγεθος του παραθύρου 
προβολής τηλεόρασης … 
> Επιλέξτε το παράθυρο προβολής τηλεόρασης και σύρτε το για 

να το μετακινήσετε. 
> Κάντε διπλό κλικ στο παράθυρο προβολής τηλεόρασης για να 

έχετε τηλεοπτική εικόνα πλήρους οθόνης στην οθόνη του 
υπολογιστή. 

> Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι για να εξαφανίσετε το παράθυρο 
προβολής τηλεόρασης από την οθόνη – ο ήχος εξακολουθεί να 
είναι διαθέσιμος. 

> Ανακαλέστε τη γραμμή ελέγχου και κάντε κλικ στο TV για να 
ανακαλέσετε και πάλι το παράθυρο προβολής τηλεόρασης. 

> Σύρτε μία πλευρά του παραθύρου προβολής τηλεόρασης για να 
μεγεθύνετε αναλογικά την προβολή τηλεόρασης σε φορμά 
εικόνας 4:3. 

Επιλογή τύπου ήχου … 
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένους τύπους ήχου για τα 
τηλεοπτικά κανάλια ή να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο AV για τις 
πηγές ήχου ή εικόνας. 

Μονοφωνικός, στερεοφωνικός ή γλώσσα … 
Εάν διατίθενται πρόσθετοι τύποι ήχου …
> Κάντε κλικ στο SETUP και μετά στο SOUND στη γραμμή 

ελέγχου για να αλλάξετε τον τρέχοντα τύπο ήχου. 
> Κάντε κλικ στο SOUND επανειλημμένα για να εναλλάσσετε μεταξύ 

των διαθέσιμων τύπων ήχου, μονοφωνικού ή στερεοφωνικού.
> Κάντε κλικ στο SETUP για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο 

ήχου. 

Εάν δεν διατίθενται εναλλακτικοί τύποι ήχου, δεν θα παρατηρήσετε 
καμία διαφορά. 
> Κάντε κλικ στο EXIT για να βγείτε από το SETUP. 

Σημείωση! Στην αμερικανική έκδοση του BeoPort, δεν μπορείτε 
να παρακολουθήσετε πηγές εικόνας από το κυρίως δωμάτιο στην 
οθόνη του υπολογιστή σας. 



6

Επιλογή στερεοφωνικού ήχου AV … 
Εάν επιλέξετε μία πηγή εικόνας στη γραμμή ελέγχου, μπορείτε να 
επιλέξετε να λαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο μέσω του BeoLink για 
αυτή τη συγκεκριμένη πηγή. Απλώς χρησιμοποιήστε το κουμπί AV 
που βρίσκεται κάτω από το SETUP στη γραμμή ελέγχου. 
> Ανακαλέστε μία πηγή – π.χ. κάντε κλικ στο DTV. 
> Κάντε κλικ στο SETUP για να μπορέσετε να επιλέξετε ήχο AV. 
> Κάντε κλικ στο AV για να επιλέξετε ήχο AV, π.χ. στερεοφωνικό ήχο. 
> Κάντε κλικ στο AV και πάλι για να επιστρέψετε σε μονοφωνικό ήχο. 
> Κάντε κλικ στο EXIT για να βγείτε από το SETUP. 
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Εάν μαζί με το BeoPort έχετε εγκαταστήσει και έναν δέκτη 
υπέρυθρων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Beo4 ή το Beo5 για  
να χειρίζεστε τις πηγές που είναι διαθέσιμες στο σύστημά σας. 

Στο Beo4 … 
> Πιέστε RADIO για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. 
> Πιέστε TV για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, εάν είναι διαθέσιμη. 
> Πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη N.MUSIC 

στο Beo4 και μετά πιέστε GO για να την ενεργοποιήσετε. 
> Πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη N.RADIO 

στο Beo4 και μετά πιέστε GO για να την ενεργοποιήσετε. 
> Πιέστε DTV για τη λήψη ψηφιακής τηλεόρασης από μία 

συνδεδεμένη πηγή εικόνας, εάν είναι διαθέσιμη. 
> Πιέστε DVD για τη λήψη σήματοςDVD από ένα συνδεδεμένο 

DVD player. 
> Πιέστε CD για να ακούσετε ένα CD ήχου. 
> Πιέστε V.MEM για να παρακολουθήσετε βίντεο από ένα 

συνδεδεμένο DVD player/βίντεο, στην οθόνη του υπολογιστή. 
> Πιέστε A.MEM για την αναπαραγωγή μιας συνδεδεμένης πηγής 

ήχου. 

Τα αριθμητικά πλήκτρα διαθέτουν λειτουργίες που εξαρτώνται από 
την εκάστοτε κατάσταση. Μπορούν, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιηθούν για την επιλογή συγκεκριμένου κομματιού, 
τηλεοπτικού καναλιού ή ραδιοφωνικού σταθμού. 
> Πιέστε  ή  για να εκτελέσετε αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι 

ή για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη ομάδα.
> Πιέστε  ή  για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο 

κομμάτι στην τρέχουσα λίστα ή σε ένα CD, ή για να μεταβείτε σε 
άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή ραδιοφωνικό σταθμό. 

Τα έγχρωμα πλήκτρα …
Τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με 
την πηγή που έχετε επιλέξει. Εάν παρακολουθείτε στον υπολογιστή 
σας ένα κανάλι του set-top box, τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται 
όπως υποδεικνύει η επισκόπηση μενού του set-top box. 
Σε μία διάταξη με το BeoSound 5, ή με ένα BeoMaster 5 μόνο, τα 
έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να επιλέγετε έγχρωμες 
λίστες. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Έγχρωμες λίστες’ για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τηλεχειριστήριο

Με το τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε, για παράδειγμα, να 
ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις πηγές που διατίθενται 
στο διασυνδεδεμένο και στο κυρίως δωμάτιο, να εναλλάσσετε 
μεταξύ τηλεοπτικών καναλιών, ραδιοφωνικών σταθμών ή 
κομματιών και να ρυθμίζετε την ένταση. 
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Το τηλεχειριστήριο Beo5 πρέπει να ρυθμιστεί για το χειρισμό των 
συσκευών που έχετε στο σύστημά σας. Επικοινωνήστε με το 
κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Στο Beo5 …
> Πιέστε , μετά Zones, μετά το όνομα του δωματίου στο οποίο 

βρίσκεστε, και μετά την πηγή που θέλετε να χειριστείτε.
> Πιέστε N.MUSIC για να ενεργοποιήσετε την πηγή N.Music. 
> Πιέστε N.RADIO για να ενεργοποιήσετε το N.Radio. 
> Πιέστε PC για να χρησιμοποιήσετε την πηγή PC. 
> Πιέστε V.MEM για να παρακολουθήσετε βίντεο από ένα 

συνδεδεμένο DVD player/βίντεο, στην οθόνη του υπολογιστή. 
> Πιέστε TV για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, εάν είναι 

διαθέσιμη. 
> Πιέστε DTV για τη λήψη ψηφιακής τηλεόρασης από μία 

συνδεδεμένη πηγή εικόνας, εάν είναι διαθέσιμη. 
> Πιέστε DVD για τη λήψη σήματος DVD από ένα συνδεδεμένο 

DVD player. 
> Πιέστε CD για να ακούσετε ένα CD ήχου. 
> Πιέστε A.MEM για την αναπαραγωγή μιας συνδεδεμένης πηγής 

ήχου. 
> Πιέστε  ή  για να εκτελέσετε αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι 

ή για να μεταβείτε στον επόμενο ή το προηγούμενο φάκελο.
> Πιέστε  ή για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο 

κομμάτι στην τρέχουσα λίστα ή σε ένα CD, ή για να μεταβείτε σε 
άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή ραδιοφωνικό σταθμό.

Τα έγχρωμα πλήκτρα …
Τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με 
την πηγή που έχετε επιλέξει. Εάν παρακολουθείτε στον υπολογιστή 
σας ένα κανάλι του set-top box, τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται 
όπως υποδεικνύει η επισκόπηση μενού του set-top box.
Σε μία διάταξη με το BeoSound 5, ή με ένα BeoMaster 5 μόνο, τα 
έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να επιλέγετε έγχρωμες 
λίστες. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Έγχρωμες λίστες’ για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Σημειώστε ότι τα πλήκτρα στην οθόνη του Beo5 εξαρτώνται από 
τις συσκευές σας και από τη ρύθμιση που πραγματοποίησε το 
κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen. 
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Εύρεση μουσικής στον υπολογιστή 
Για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής στο BeoPlayer, θα 
πρέπει να υπάρχει μουσική στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε 
ανίχνευση στον υπολογιστή σας για μουσική που ήδη υπάρχει,  
ή αντιγράψτε την από τα CD ήχου που έχετε.
Όταν εκκινείτε την πηγή N.MUSIC του BeoPlayer για πρώτη φορά, 
σας ζητείται να εκτελέσετε αναζήτηση περιεχομένου με δυνατότητα 
αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας. 

Ανίχνευση μουσικής στον υπολογιστή …
Θα πρέπει να εκτελέσετε μία ανίχνευση την πρώτη φορά που 
χρησιμοποιείτε το BeoPlayer, ή όταν θέλετε να προσθέσετε μία νέα 
μονάδα αποθήκευσης. 
> Κάντε κλικ μία φορά για να επιλέξετε το πλαίσιο δίπλα στη μονάδα.
> Κάντε ξανά κλικ για να αφαιρέσετε την επιλογή. 
> Κάντε κλικ στο START για να ξεκινήσει η ανίχνευση. 

Αναζήτηση κομματιών εάν έχουν προστεθεί σε άλλη μονάδα …
> Κάντε κλικ στο SETUP στη γραμμή ελέγχου όταν το N.MUSIC 

είναι ενεργό.
> Κάντε κλικ στο SCAN.
> Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στη σχετική μονάδα(ες).

Η εξέλιξη εμφανίζεται με κόκκινο κάτω από το πλαίσιο επιλογής της 
μονάδας.
> Κάντε κλικ στο STOP για να ακυρώσετε μία ανίχνευση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη.
> Κάντε κλικ στο HIDE SCAN για να αποκρύψετε τις επιλογές 

ανίχνευσης. 

Οι ανιχνεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίσουν μέχρι να 
ολοκληρωθούν. Πριν προχωρήσετε σε αντιγραφή από ένα CD ήχου, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τις ρυθμίσεις αντιγραφής. Αυτό 
γίνεται στο μενού ‘Configuration’, κάτω από το SETUP στη γραμμή 
ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Διαμόρφωση του BeoPlayer’ για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν τα υπάρχοντα κομμάτια διαθέτουν ετικέτες πληροφοριών, όπως 
‘Artists’, ‘Albums’ ή ‘Genre’, αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται 
κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 
‘Προβολή και επεξεργασία πληροφοριών N.MUSIC, N.RADIO ή 
PHOTO’ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ως προεπιλογή, η λειτουργία N.MUSIC θα εκτελεί ανίχνευση 
μουσικής στο φάκελο με την ονομασία ‘Η μουσική μου’ κάτω από το 
φάκελο ‘Τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις σας\όνομα χρήστη’ και στις 
μονάδες που ανιχνεύσατε αρχικά, όταν ενεργοποιήσατε το N.MUSIC 
για πρώτη φορά. Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε και πάλι 
ανίχνευση του σκληρού σας δίσκου, εάν αποθηκεύετε μουσική σε 
άλλη μονάδα ή σε διαφορετικό φάκελο. 

Διαθεσιμότητα μουσικής

Το BeoPlayer/BeoPort χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας στο Internet 
για να λαμβάνει πληροφορίες CD από το BeoPortal. Για να 
λαμβάνετε πληροφορίες από το BeoPortal, θα πρέπει να 
καταχωρήσετε το BeoPlayer, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
στο μενού ‘Configuration’ και ο υπολογιστής σας να είναι online. 
Εάν το BeoPortal δεν γίνει διαθέσιμο μετά από περίπου 10 
δευτερόλεπτα, τα κομμάτια σας θα καταχωρηθούν ως ‘unknown’. 
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Αντιγραφή μουσικής από ένα CD ήχου 
Το BeoPlayer χρησιμοποιεί τη σύνδεση στο Internet για να συνδέεται 
στο BeoPortal ώστε να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το CD, 
όταν είναι διαθέσιμες. 

Πριν αντιγράψετε ένα CD … 
> Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD-rom και κάντε κλικ στο 

PC CD. 
> Κάντε κλικ στο κουμπί COPY που βρίσκεται στην κάτω αριστερή 

πλευρά για να ανοίξετε την προβολή φακέλου ‘Folder view’. 
> Μεταφέρτε και αποθέστε όλο το άλμπουμ ως ένα νέο φάκελο, 

ή …
>  … κάντε κλικ στο NEW FOLDER για να δημιουργήσετε ένα 

φάκελο και μεταφέρτε και αποθέστε μεμονωμένα κομμάτια. 

Το BeoPlayer ξεκινά την αντιγραφή ενώ παράλληλα αναπαράγεται η 
μουσική που αντιγράφεται. Όταν το άλμπουμ ή το κομμάτι 
αντιγραφεί, αποθηκεύεται ως αρχείο WMA. 

Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη 
γραμμή ελέγχου. Ωστόσο, η αντιγραφή μουσικής θα διακοπεί εάν 
βγείτε εντελώς από το BeoPlayer. 

N.MUSIC από φακέλους στον υπολογιστή … 
Όταν σύρετε περιεχόμενο από ένα φάκελο των Windows στο 
BeoPlayer, μπορείτε να το αποθέσετε όπου θέλετε. Μετά τη 
μεταφορά και την απόθεση, μπορείτε να οργανώσετε το 
περιεχόμενό σας όπως επιθυμείτε, καθώς επίσης και να 
μετακινήσετε κομμάτια ή άλμπουμ στις έγχρωμες λίστες. 

Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Δημιουργία ή επεξεργασία λιστών 
αναπαραγωγής’ για περισσότερες πληροφορίες. 

Από το BeoPlayer σε άλλες εφαρμογές … 
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε περιεχόμενο από το BeoPlayer σε 
άλλο λογισμικό εκτός της Bang & Olufsen, όπως σε εφαρμογές 
εγγραφής CD. Συνήθως, αρκεί να εκτελέσετε ‘μεταφορά και απόθεση’ 
περιεχομένου από το BeoPlayer στην εφαρμογή. Αυτό θα επιτύχει με 
την προϋπόθεση ότι η λειτουργία υποστηρίζεται από το λογισμικό. 

Εάν η προβολή προορισμού είναι κλειστή, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αντιγραφής κάτω από το 
κουμπί COPY. Η εξέλιξη υποδεικνύεται από μία κόκκινη γραμμή. 
Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της 
αντιγραφής στην ένδειξη της γραμμής ελέγχου. 



11

Εξώφυλλο Το BeoPlayer υποστηρίζει εξώφυλλα για τα κομμάτια του N.MUSIC, 
είτε ως εικόνες ενσωματωμένες στα κομμάτια είτε ως εικόνα που 
τοποθετείται στον ίδιο φάκελο με τα κομμάτια ή το άλμπουμ. 

Για να λάβετε ή να ενημερώσετε εξώφυλλα άλμπουμ …
Το εξώφυλλο εμφανίζεται στο BeoPlayer σε όλες τις προβολές στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης σας. Εάν έχετε καταχωρήσει το BeoPlayer, 
έχετε πρόσβαση στο BeoPortal, και μετά την ανίχνευση του υπολογιστή 
σας για μουσική, μπορείτε να αρχίσετε την ενημέρωση των 
υφιστάμενων εξώφυλλων άλμπουμ ή τη λήψη εξώφυλλων άλμπουμ. 
> Κάντε κλικ και κρατήστε πιεσμένη την τρέχουσα προβολή στο 

BeoPlayer στην πάνω αριστερή γωνία.
> Μετακινήστε τον κέρσορα στο ‘Albums’ και αφήστε το πλήκτρο 

του ποντικιού.
> Κάντε δεξί κλικ σε ένα άλμπουμ για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε μία φωτογραφία 
κατευθείαν πάνω σε ένα κομμάτι ή άλμπουμ στο BeoPlayer. 

Όταν τοποθετείτε ένα CD και κάνετε κλικ στο PC CD, το BeoPlayer 
θα εμφανίσει αυτόματα το εξώφυλλο, εάν υπάρχει στο αρχείο. 

Για να λαμβάνετε πληροφορίες και εξώφυλλα από το BeoPortal, πρέπει 
να καταχωρήσετε το BeoPlayer. Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί 
στο μενού ‘Configuration’ και ο υπολογιστής πρέπει να είναι online. 



12

Διαθεσιμότητα φωτογραφιών

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το PHOTO στο BeoPlayer, πρέπει 
πρώτα να κάνετε διαθέσιμες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο 
BeoPlayer. Μπορείτε να σύρετε μια φωτογραφία/βίντεο από ένα 
φάκελο των Windows στις προβολές PHOTO. 
1. Τοποθετήστε φωτογραφίες και βίντεο σε έναν υποφάκελο στο 

φάκελο ‘Οι εικόνες μου’. Ο φάκελος ‘Οι εικόνες μου’ βρίσκεται 
στο φάκελο των Windows με την ονομασία ‘Τα έγγραφα και οι 
ρυθμίσεις σας’. Η ακριβής τοποθέτηση του φακέλου εξαρτάται 
από τη ρύθμιση του υπολογιστή σας.

2. Όταν ενεργοποιείτε το PHOTO στο BeoPlayer, ο φάκελος ‘Οι 
εικόνες μου’ ανιχνεύεται αυτόματα και οι φωτογραφίες/βίντεο 
που τοποθετήθηκαν στον υποφάκελο γίνονται διαθέσιμες.

3. Εάν θέλετε οι φωτογραφίες και τα βίντεο να είναι διαθέσιμα όταν 
ενεργοποιείτε το BeoMaster 5 μέσω της τηλεόρασής σας, πρέπει 
να μεταφέρετε τα αρχεία στο BeoMaster 5. Ανατρέξτε στην 
ενότητα ‘Οργάνωση του περιεχομένου σας’ για περισσότερες 
πληροφορίες. 



13

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδων Η λειτουργία web ισχύει μόνο εάν το BeoMaster 5 αποτελεί μέρος 
της διάταξής σας. 

Στον Internet Explorer, κάτω από τα ‘Αγαπημένα’ τοποθετείται ένας 
φάκελος με την ονομασία ‘BeoMaster 5’ . Όταν αποθηκεύετε 
ιστοσελίδες σε αυτό το φάκελο, μπορείτε να τις προβάλλετε στην 
τηλεόρασή σας μέσω της πηγής ‘WEB’. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε υποφακέλους μέσα στο φάκελο 
‘BeoMaster 5’, οι οποίοι θα εμφανίζονται ως ομάδες στην οθόνη της 
τηλεόρασης. 

Στον Internet Explorer …
> Κάντε κλικ στο ‘Αγαπημένα’.
> Κάντε κλικ στο ‘Προσθήκη στο φάκελο Αγαπημένα’. 
> Επιλέξτε το φάκελο ‘BeoMaster 5’, ή …
> … Κάντε κλικ στο ‘Δημιουργία σε’ και δημιουργήστε έναν 

υποφάκελο.

Τώρα μπορείτε να προβάλλετε την ιστοσελίδα στην οθόνη της 
τηλεόρασης. 

Προσθέστε τις ιστοσελίδες που θέλετε να προβάλλετε στην 
οθόνη της τηλεόρασης.
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Web στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό του BeoMaster 5. 
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Αναπαραγωγή κομματιών, ραδιοφωνικών σταθμών και 
προβολή φωτογραφιών 
Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή ενός CD ήχου στον υπολογιστή 
σας, τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD-rom και κάντε κλικ στο 
PC CD. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ελέγχου για να επιλέξετε 
κομμάτια, να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, ή να 
εναλλάσσετε μεταξύ πολλών CD, εάν έχετε περισσότερες από μία 
μονάδες CD-rom. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής 
από ένα CD ήχου στο BeoPlayer, ανατρέξτε στην ενότητα 
'Αντιγραφή από ένα CD ήχου'.

Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή ενός CD ήχου …
> Κάντε κλικ στο PC CD. Αρχίζει η αναπαραγωγή του πρώτου 

κομματιού. 

Όταν κάνετε κλικ στο PC CD, το BeoPlayer συνδέεται στο BeoPortal 
για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα κομμάτια που παίζουν. Εάν 
θέλετε μία επισκόπηση και την αναπαραγωγή των CD σας 
κατευθείαν από τις λίστες, απλώς κάντε κλικ και πάλι στο PC CD για 
να εμφανιστεί η λίστα PC CD. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά στη γραμμή ελέγχου.
> Κάντε κλικ στο  για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
>  Κάντε κλικ στο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.
> Κάντε κλικ στο  ή το  για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα 

της ενεργοποιημένης πηγής.
> Κάντε κλικ στο STOP για να διακόψετε προσωρινά την 

αναπαραγωγή ενός κομματιού. 
> Κάντε κλικ στο GO για συνέχεια της αναπαραγωγής. 

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά … 
> Κάντε κλικ στο SETUP στη γραμμή ελέγχου για να αποκαλύψετε 

το RANDOM. 
> Κάντε κλικ στο RANDOM για την αναπαραγωγή των κομματιών 

του CD με τυχαία σειρά. Το RANDOM γίνεται λευκό. 

Όλα τα επακόλουθα κομμάτια θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά 
μέχρι να αλλάξετε τη ρύθμιση.
> Για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση αναπαραγωγής, 

κάντε κλικ στο SETUP για να αποκαλύψετε το RANDOM. 
> Κάντε κλικ στο RANDOM μία φορά και το RANDOM γίνεται και 

πάλι γκρι. 
> Κάντε κλικ στο EXIT για να βγείτε από το SETUP. 

Καθημερινή χρήση του BeoPlayer

Για να λαμβάνετε πληροφορίες και εξώφυλλα από το BeoPortal, πρέπει 
να καταχωρήσετε το BeoPlayer. Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί 
στο μενού ‘Configuration’ και ο υπολογιστής πρέπει να είναι online. 
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Ακρόαση του N.RADIO … 
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ελέγχου για να ξεκινήσετε την ακρόαση 
ραδιοφωνικών σταθμών ή για να μεταβείτε σε ένα νέο σταθμό ή ομάδα. 
> Κάντε κλικ στο N.RADIO για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή 

των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών. 
> Κάντε κλικ στο  για να μετακινηθείτε στον επόμενο 

ραδιοφωνικό σταθμό. 
> Κάντε κλικ στο  για να μετακινηθείτε στον προηγούμενο σταθμό. 
> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη 

ή την επόμενη ομάδα. 
> Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας 

για την αναπαραγωγή ενός σταθμού. 

Προβολή φωτογραφιών … 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή ελέγχου για την προβολή 
των διαθέσιμων φωτογραφιών και την περιήγηση ανάμεσα σε αυτές. 
Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε την επιλεγμένη φωτογραφία, να την 
περιστρέψετε ή να προβάλλετε τις φωτογραφίες ως παρουσίαση. 
> Κάντε κλικ στο PHOTO για την προβολή φωτογραφιών. 
> Κάντε διπλό κλικ σε μία φωτογραφία για να τη δείτε. 
> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να μετακινηθείτε στην 

προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία. 
> Κάντε κλικ στο  ή στο  για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα. 
> Χρησιμοποιήστε το  ‘ROTATE’  στο παράθυρο του player για να 

περιστρέψετε τη φωτογραφία. 
> Χρησιμοποιήστε το – ‘ZOOM’ + στο παράθυρο του player για 

μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 
> Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας 

για να επιλέξετε μία φωτογραφία σε μία λίστα. 

Εναλλαγή μεταξύ προβολών σε μία πηγή 
Όταν ενεργοποιήσετε μία πηγή στο BeoPlayer, μπορείτε να 
εναλλάσσετε τις προβολές για να προβάλλετε τη συλλογή σας με 
διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος αλλαγής των προβολών είναι 
ίδιος για όλες τις πηγές. 

Η πρόσβαση στις λίστες κάνοντας κλικ δύο φορές στο κουμπί της 
πηγής, κάνει την προβολή λίστας να παραμείνει στην οθόνη. 

Για να αλλάξετε προβολή … 
> Ενεργοποιήστε μία πηγή. 
> Πιέστε ‘TAB’, ή … 
> … κάντε κλικ και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο προβολής 

πάνω αριστερά, μετακινήστε τον κέρσορα στην προβολή που 
θέλετε και αφήστε το ποντίκι, ή …

> … κάντε κλικ επανειλημμένα στο  στην πάνω αριστερή γωνία. 

Οι διάφορες προβολές, εδώ όπως εμφανίζονται από το N.MUSIC.
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Προβολή και επεξεργασία πληροφοριών N.MUSIC, N.RADIO 
ή PHOTO 
Όταν ακούτε ένα κομμάτι ή βλέπετε μία φωτογραφία, μπορείτε να 
ανακαλέσετε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που παίζει 
αυτή τη στιγμή. 
> Κάντε κλικ στο INFO στη γραμμή ελέγχου για να δείτε τις 

πληροφορίες. 

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του κομματιού … 
> Μετακινήστε τον κέρσορα στην κατηγορία που θέλετε να 

επεξεργαστείτε. 
> Κάντε κλικ μία φορά στην πληροφορία που θέλετε να 

επεξεργαστείτε, π.χ. στον τίτλο. 
> Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες. 
> Πατήστε ‘ENTER’ στο πληκτρολόγιό σας για αποθήκευση και έξοδο. 

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή που πραγματοποιήσατε. 

Μπορείτε να μετακινήσετε την γκρι γραμμή αναπαραγωγής για 
να 'μεταβείτε' σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο κομμάτι.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των πληροφοριών 
κομματιού, το BeoPlayer σας ζητά επιβεβαίωση.
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Προβολή πληροφοριών N.RADIO…
> Κάντε κλικ στο INFO στη γραμμή ελέγχου. 
 Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα σταθμό εμφανίζονται 

στην οθόνη. 
 Το INFO γίνεται λευκό στη γραμμή ελέγχου.
> Κάντε κλικ στο CLOSE INFO στο μενού, ή …
> … κάντε κλικ στο INFO στη γραμμή ελέγχου για να βγείτε από 

το μενού INFO. 

Δείτε τις πληροφορίες των σταθμών του N.RADIO
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Προβολή πληροφοριών φωτογραφίας … 
> Κάντε κλικ στο INFO στη γραμμή ελέγχου. 
 Οι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα φωτογραφία 

εμφανίζονται στην οθόνη. 

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες PHOTO … 
> Μετακινήστε τον κέρσορα στην κατηγορία που θέλετε να 

επεξεργαστείτε. 
> Κάντε κλικ μία φορά στην πληροφορία που θέλετε να 

επεξεργαστείτε, π.χ. στον τίτλο. 
> Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες. 
> Πατήστε ‘ENTER’ ή ’TAB’ στο πληκτρολόγιό σας για αποθήκευση 

και έξοδο. 
> Κάντε κλικ στο CLOSE INFO στο κάτω μέρος του παραθύρου 

πληροφοριών, ή … 
> … κάντε κλικ στο INFO στη γραμμή ελέγχου για να βγείτε από 

το INFO. 

Αναζήτηση κομματιών, σταθμών ή φωτογραφιών.
Το BeoPlayer μπορεί να ψάξει στο περιεχόμενο και να βρει το 
κομμάτι, το σταθμό ή τη φωτογραφία που θέλετε. 

Για να εκτελέσετε αναζήτηση …
Ενεργοποιήστε την πηγή και την προβολή όπου θέλετε να 
εκτελέσετε την αναζήτηση. 
> Πληκτρολογήστε ακριβώς αυτό που ψάχνετε, π.χ. Madonna.  

Το περιεχόμενο με αυτό το όνομα φωτίζεται, ή … 
> … πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα ή αριθμό αυτού που 

ψάχνετε. Π.χ. πληκτρολογήστε ‘g’ για German στο ‘Language’ ή ‘r’ 
για ‘Rock’ στο ‘Genre’. 

Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ετικέτας στις φωτογραφίες σας.
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Μπορείτε να τοποθετήσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, φωτογραφίες και βίντεο σε λίστες 
αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις λίστες 
αναπαραγωγής όποτε θέλετε. Επίσης, μπορείτε να σύρετε κομμάτια, 
φωτογραφίες ή βίντεο κατευθείαν από το BeoPlayer και να τα 
αποθέσετε σε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας. 
Σημειώστε ότι η δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής δεν 
καταλαμβάνει επιπλέον χώρο στον υπολογιστή σας, καθώς είναι 
απλώς μία ένδειξη της σειράς αναπαραγωγής και όχι επιπλέον 
αντίγραφο των αρχείων. 

Για να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής στο BeoPlayer … 
> Κάντε κλικ στο COPY. 
> Κάντε κλικ στο NEW PLAYLIST (ή δεξί κλικ και κρατήστε 

πιεσμένο το NEW PLAYLIST). 
> Επιλέξτε το είδος της λίστας που θέλετε: 
 BeoPlayer (μία τοπική λίστα αναπαραγωγής που είναι διαθέσιμη 

μόνο στον υπολογιστή σας). BeoMaster 5 (μία λίστα 
αναπαραγωγής που είναι διαθέσιμη στο BeoMaster 5), 
BeoPlayer & BeoMaster 5 (μία λίστα αναπαραγωγής που είναι 
διαθέσιμη τόσο στο BeoMaster 5 όσο και στο BeoPlayer). 

Για να προσθέσετε περισσότερα από ένα αρχεία σε μία λίστα 
αναπαραγωγής … 
> Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ‘SHIFT’ και κάντε κλικ στο πρώτο 

και στο τελευταίο κομμάτι, σταθμό, φωτογραφία ή βίντεο μιας 
σειράς. 

> Αντίθετα, εάν κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο ‘CTRL’, μπορείτε 
να επιλέξετε διάφορα κομμάτια, σταθμούς, φωτογραφίες ή 
βίντεο κάνοντας κλικ στο κάθε ένα ξεχωριστά.

> Τώρα, 'σύρτε και αποθέστε' τα στοιχεία που επιλέξατε στη νέα 
λίστα αναπαραγωγής. 

> Κάντε κλικ στο DONE για αποθήκευση. 

Όταν στο BeoPlayer προστίθεται περιεχόμενο, το περιεχόμενο 
αντιγράφεται στο BeoMaster 5. Παρόμοια, εάν προσθέτετε περιεχόμενο 
σε λίστες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης, το περιεχόμενο 
αντικατοπτρίζεται στις λίστες αναπαραγωγής στο BeoPlayer.

Για να αλλάξετε την ονομασία μιας λίστας αναπαραγωγής ή μιας 
έγχρωμης λίστας …
> Κάντε δεξί κλικ στη λίστα και επιλέξτε ‘Rename playlist’.
> Πληκτρολογήστε το νέο όνομα. 
> Πιέστε ‘ENTER’ για αποθήκευση. 

Δημιουργία και επεξεργασία λιστών 
αναπαραγωγής

Επιλέξτε πού θα είναι διαθέσιμη η λίστα αναπαραγωγής.

Προβολή λίστας αναπαραγωγής στο BeoPlayer.

Αλλάξτε την ονομασία των λιστών αναπαραγωγής όπως θέλετε.
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Για να αφαιρέσετε περιεχόμενο από τις λίστες αναπαραγωγής …
> Κάντε κλικ και σύρτε το περιεχόμενο από τη λίστα 

αναπαραγωγής στον κάδο απορριμμάτων, ή … 
> … κάντε δεξί κλικ στο περιεχόμενο και επιλέξτε ‘Remove’. 

Σημειώστε ότι τα κομμάτια, οι σταθμοί, οι φωτογραφίες ή τα βίντεο 
που αφαιρούνται από μία λίστα αναπαραγωγής δεν διαγράφονται 
από τον υπολογιστή σας. 

Αποκατάσταση από τον κάδο απορριμμάτων … 
Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορείτε να αποκαταστήσετε 
κομμάτια, σταθμούς ή φωτογραφίες που είχατε αφαιρέσει (όχι όμως 
όταν έχουν αφαιρεθεί από τις προβολές λίστας αναπαραγωγής). 
> Αλλάξτε προβολή. 
> Κάντε κλικ στο ‘Removed’. 
> Κάντε δεξί κλικ στο περιεχόμενο και επιλέξτε ‘Restore’. 

Σημείωση: Η διαγραφή μίας λίστας αναπαραγωγής δεν διαγράφει το 
περιεχόμενο από τη μουσική συλλογή σας. 

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε λίστες 
αναπαραγωγής όταν έχουν αφαιρεθεί. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο 
και τα κομμάτια μπορούν να αποκατασταθούν μόνο εάν έχουν 
αφαιρεθεί από οποιαδήποτε προβολή εκτός από την προβολή 
λίστας αναπαραγωγής. 

Ο κάδος απορριμμάτων του BeoPlayer/BeoPort εμφανίζεται στα 
δεξιά στην παραπάνω εικόνα. 
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Όταν το BeoMaster 5 αποτελεί μέρος του συστήματός σας, η 
μουσική, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν εύκολα και 
γρήγορα να μετακινηθούν μεταξύ του υπολογιστή σας και του 
BeoMaster 5. Είναι καλό να κρατάτε αντίγραφα και στις δύο θέσεις.

Όταν αντιγράφετε ένα CD ήχου, τα κομμάτια είναι διαθέσιμα στο 
BeoMaster 5 μόνο εάν έχετε ρυθμίσει τη διαμόρφωση στο ‘Copy to 
BeoMaster 5’. 

Εάν το BeoPlayer έχει διαμορφωθεί να αποθηκεύει τα CD τοπικά 
πάνω στον υπολογιστή, πρέπει να μεταφέρετε τη μουσική στο 
BeoMaster 5 για να έχετε πρόσβαση του περιεχομένου στην 
τηλεόρασή σας. Το ίδιο ισχύει και για φωτογραφίες ή βίντεο που 
εισάγονται στο BeoPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Διαμόρφωση 
του BeoPlayer’ για περισσότερες πληροφορίες. 

Θέση του περιεχομένου σας 
Μπροστά από το περιεχόμενο υπάρχουν εικονίδια που δείχνουν πού 
βρίσκεται το περιεχόμενο. Τα εικονίδια είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο 
υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το BeoMaster 5. 

Το περιεχόμενο τοποθετείται στον υπολογιστή σας. 

Το περιεχόμενο τοποθετείται στο BeoMaster 5. 

Το περιεχόμενο τοποθετείται και στον υπολογιστή σας και 
στο BeoMaster 5. 

Αλλαγή της θέσης του περιεχομένου σας … 
> Κάντε δεξί κλικ στο περιεχόμενο.
> Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε:
 ‘Copy from BeoMaster’
 ‘Move from BeoMaster’
 ‘Delete from BeoMaster’

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο που αποθηκεύεται μόνο στο BeoMaster 
διαγράφεται μόνιμα όταν το διαγράψετε από το BeoMaster 5. 

Οργάνωση του περιεχομένου σας

*Εάν η διάταξή σας περιλαμβάνει ένα BeoSound 5, οι επιλογές του 
μενού προσαρμόζονται ανάλογα, π.χ. ‘Move to BeoSound 5’.
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Συγχρονισμός αρχείων 
Εάν κάνετε αλλαγές στις λίστες αναπαραγωγής είτε από τον 
υπολογιστή σας είτε από την τηλεόραση όταν δεν έχετε συνδέσει 
ένα BeoMaster 5 στον υπολογιστή, είναι σημαντικό να γνωρίζετε 
πώς λειτουργούν αυτές οι αλλαγές. 
Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο 
θέσεις, αντιγράφεται αυτόματα στην άλλη θέση όταν ξανασυνδέσετε 
το BeoPlayer/BeoPort και το BeoMaster 5. 

Εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές και στις δύο θέσεις, η έκδοση 
που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή θα αντικαταστήσει την 
έκδοση που έχει αποθηκευτεί τοπικά στο BeoMaster 5. Για 
παράδειγμα: Περιστρέφετε μία φωτογραφία χρησιμοποιώντας 
λογισμικό στον υπολογιστή. Μόλις επανασυνδέσετε το BeoMaster 5 
στον υπολογιστή, η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί και στο BeoMaster 5.

Μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία μεταξύ του υπολογιστή και του 
BeoMaster 5 οποιαδήποτε στιγμή. 
> Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bang & Olufsen. 
> Επιλέξτε `Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5 .́ 

Εάν η σύνδεση αποτύχει
Όταν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία στο BeoMaster 5 ή το BeoSound 5, 
η σύνδεση μπορεί να αποτύχει εάν, για παράδειγμα, γίνει επαναφορά 
του δικτύου σας. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να 
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP του BeoMaster 5 ή του BeoSound 5.

Διεύθυνση IP του BeoMaster 5
Για να δείτε τη διεύθυνση IP του BeoMaster 5, ενεργοποιήστε το 
BeoMaster 5, ανακαλέστε την επισκόπηση μενού και πιέστε 9 για να 
ανοίξετε το μενού Configuration, πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο 
τηλεχειριστήριο και αμέσως μετά GO. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλη για να μετακινηθείτε στο ‘Network info’ και πιέστε GO. Τότε, θα 
δείτε τη διεύθυνση IP του BeoMaster 5. Πληκτρολογήστε τώρα τη 
διεύθυνση IP στο μενού του BeoPlayer και η σύνδεση θα επιτευχθεί.

Διεύθυνση IP του BeoSound 5
Για να δείτε τη διεύθυνση IP του BeoSound 5 , ενεργοποιήστε το 
BeoSound 5, μετακινήστε το μοχλό στο ‘MODE’, χρησιμοποιήστε τον 
τροχό για να φωτίσετε το SETTINGS, πιέστε το πλήκτρο δεξιού 
βέλους δύο φορές και αμέσως μετά GO για να ενεργοποιήσετε το 
‘SERVICE SETTINGS’. Μετακινήστε το μοχλό στο NETWORK INFO. 
Τότε, θα δείτε τη διεύθυνση IP του BeoSound 5. Πληκτρολογήστε 
τώρα τη διεύθυνση IP στο μενού του BeoSound και η σύνδεση θα 
επιτευχθεί.

Συνιστάται να κρατάτε πάντα αντίγραφο των μουσικών και 
φωτογραφικών σας αρχείων είτε στον υπολογιστή είτε σε κάποιο 
μέσο αποθήκευσης, όπως ένας φορητός σκληρός δίσκος. 
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Κατάσταση σύνδεσης 
Όταν γίνεται μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή στο 
BeoMaster 5, μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εξέλιξη της αντιγραφής μετακινώντας το ποντίκι πάνω στο 
εικονίδιο Bang  & Olufsen στη γραμμή εργασιών. 

Εάν υπάρχει σύνδεση, το εικονίδιο Bang & Olufsen είναι μαύρο. 

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του 
BeoMaster 5, το εικονίδιο είναι γκρι. Για να αποκαταστήσετε τη 
σύνδεση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε ‘Connect 
to BeoMaster 5’*. 

Για όσο διάστημα η μεταφορά βρίσκεται σε εξέλιξη,  
το εικονίδιο Bang & Olufsen είναι κόκκινο. 

Εξέλιξη αντιγραφής μεταξύ του υπολογιστή και του 
BeoMaster 5
‘BeoPlayer <-> BeoMaster 5’ (ή ‘BeoPort <-> BeoMaster 5’)
Υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο στον υπολογιστή και στο 
BeoMaster 5 συγχρονίζεται.

‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5’
Υποδεικνύει την εξέλιξη αντιγραφής κομματιών N.MUSIC μεταξύ του 
υπολογιστή και του BeoMaster 5.

‘PHOTO <-> BeoMaster 5’
Υποδεικνύει την εξέλιξη αντιγραφής του PHOTO μεταξύ του 
υπολογιστή και του BeoMaster 5.

Για να ακυρώσετε αυτές τις δραστηριότητες, κάντε δεξί κλικ στο 
εικονίδιο Bang & Olufsen και επιλέξτε την επιλογή ακύρωσης κάτω 
από το ‘Activity’.

*Εάν η διάταξή σας περιλαμβάνει ένα BeoSound 5, οι επιλογές του 
μενού προσαρμόζονται ανάλογα, π.χ. ‘Connect to BeoSound 5’.
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Χρήση του BeoMedia 1
Εάν το σύστημά σας περιλαμβάνει ένα BeoMedia 1, οι περιγραφές 
αυτού του Οδηγού δεν ισχύουν.

Ανατρέξτε στον on-line Οδηγό για περιγραφή της χρήσης του 
BeoPlayer/BeoPort με το BeoMedia 1. 

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση παρακάτω για να ανοίξετε τον on-line 
Οδηγό. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. 

Σύνδεση με τον Οδηγό 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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Χρήση του BeoMaster 5 και του 
BeoSound 5 

Αυτή η ενότητα περιγράφει διατάξεις με το BeoMaster 5 και το 
BeoSound 5. Σε όλο αυτό τον οδηγό, οι διατάξεις με το BeoMaster 5 
και το BeoSound 5 αναφέρονται ως διατάξεις του BeoMaster 5. Όλες 
οι επιλογές εικόνας που περιγράφονται με το BeoMaster 5 
εξαρτώνται από τη σύνδεση του BeoMaster 5 με μία συμβατή 
τηλεόραση. Όλες οι περιγραφές του BeoSound 5 ισχύουν εάν το 
BeoSound 5 αποτελεί μέρος της διάταξής σας.

Πριν ξεκινήσετε
Για να χρησιμοποιήσετε τις πηγές N.MUSIC, PHOTO και WEB, πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε το BeoPlayer για να μεταφέρετε την ψηφιακή 
μουσική και τις φωτογραφίες σας από τον υπολογιστή σας στο 
BeoMaster 5, και να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες 
όπως περιγράφηκε προηγουμένως σε αυτό τον Οδηγό. 

Ενεργοποίηση του BeoMaster 5
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε το BeoMaster 5. Μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε μία πηγή ήχου στο BeoSound 5 ή μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τις πηγές του BeoMaster 5 μέσω της τηλεόρασης. 

Ανατρέξτε στον Οδηγό του BeoMaster 5 ή του BeoSound 5 για 
περιγραφές σχετικά με το χειρισμό των συσκευών.

Οι τέσσερις πηγές
Το BeoMaster 5 προσφέρει διάφορους τρόπους περιήγησης στις 
τέσσερις πηγές N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO και WEB. 

Όπως περιγράφεται στους Οδηγούς, η επισκόπηση μενού για κάθε 
πηγή σας παρέχει πρόσθετες δυνατότητες χειρισμού οι οποίες δεν 
περιγράφονται εδώ. 

Σημειώστε ότι εάν το BeoSound 5 αποτελεί μέρος της διάταξής  
σας, το BeoSound 5 λειτουργεί ως πρόγραμμα περιήγησης για το  
N.MUSIC και το N.RADIO, και δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στο 
περιεχόμενο αυτών των πηγών στην οθόνη της τηλεόρασης. 

Με το BeoMaster 5 μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στην 
ψηφιακή σας μουσική, τις προσωπικές σας φωτογραφίες, τις 
αγαπημένες σας ιστοσελίδες και σε περισσότερους από 5000 
ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Internet ανά τον κόσμο. 
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Όταν το BeoMaster 5 αποτελεί μέρος της διάταξής σας, ένα ακόμη 
χαρακτηριστικό γίνεται διαθέσιμο: οι έγχρωμες λίστες.

Πρόκειται για λίστες αναπαραγωγής που επιλέγονται μέσω των 
έγχρωμων πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Έτσι έχετε εύκολη 
πρόσβαση σε αυτές τις λίστες με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού, 
ακόμη κι από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, εάν υπάρχει. 

Τα βασικά σχετικά με τις έγχρωμες λίστες
Μπορείτε να προσθέσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς και φωτογραφίες σε έγχρωμες λίστες. Οι 
έγχρωμες λίστες μπορούν να επεξεργαστούν μέσω του υπολογιστή 
όπως και οποιαδήποτε άλλη λίστα αναπαραγωγής, αλλά και μέσω 
του τηλεχειριστηρίου. Αυτό περιγράφεται στους Οδηγούς που 
συνοδεύουν τις συσκευές σας.

Πηγή  Όρια στις έγχρωμες λίστες 
N.MUSIC  Το προεπιλεγμένο όριο είναι 9 
PHOTO   Χωρίς όριο 
N.RADIO  Το προεπιλεγμένο όριο είναι 99 

Μπορείτε να αλλάξετε το όριο των καταχωρήσεων για το N.MUSIC 
και το N.RADIO στο μενού ‘Configuration‘ κάτω από το SETUP. 

Το περιεχόμενο υποδηλώνεται από το αντίστοιχο χρώμα. Σημειώστε 
ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να ανήκει και στις τέσσερις 
λίστες. Όταν κάνετε αναπαραγωγή κομματιών από μία έγχρωμη 
λίστα, το BeoMaster 5 ή το BeoSound 5 αναπαράγουν μόνο το 
περιεχόμενο αυτής της συγκεκριμένης λίστας. 

Έγχρωμες λίστες

Προβολή λίστας αναπαραγωγής με έγχρωμες λίστες στο BeoPlayer.
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Για να αλλάξετε την ονομασία του περιεχομένου …
Ο ευκολότερος τρόπος να αλλάξετε τις ονομασίες των στοιχείων 
στο BeoPlayer είναι μέσω του υπολογιστή. Ωστόσο, μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλλαγής ονομασίας που διατίθεται 
στην επισκόπηση μενού της πηγής στην οθόνη της τηλεόρασης:

> Από την επισκόπηση μενού, επιλέξτε ‘Rename’.
 Πιέστε το  για να αποκαλύψετε μία ‘γραμμή χαρακτήρων’, 

πιέστε το  και το  για να μετακινηθείτε μεταξύ των 
χαρακτήρων και πιέστε το GO για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

 Για την εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, 
πιέστε επανειλημμένα το . Επιστρέψτε στην ονομασία του 
πεδίου πιέζοντας το .

 Στο πεδίο ονομασίας, χρησιμοποιήστε το  και το  για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων, πιέστε το STOP για να 
διαγράψετε ένα χαρακτήρα και πιέστε το GO για να 
αποθηκεύσετε μία ονομασία. 

Play Timer
Εάν η κύρια συσκευή ήχου ή εικόνας σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα 
διαθέτει τη λειτουργία Play Timer, μπορείτε να επιλέξετε το BeoMaster 5 
ως πηγή ενός Play Timer. Όταν επιλέξετε το BeoMaster 5 ως πηγή για 
έναν Play Timer, τα στοιχεία στην κόκκινη λίστα θα αναπαραχθούν όταν 
ξεκινήσει ο Play Timer. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετήσετε το 
περιεχόμενο που θέλετε να ακούσετε από τη λειτουργία Play Timer 
στην κόκκινη λίστα. 

Ειδικές λειτουργίες του BeoMaster 5
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Επιλογές Master Link Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τρεις βασικές διατάξεις με το 
BeoMaster 5, το BeoSound 5 και τον υπολογιστή σας και τις 
ρυθμίσεις Option που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. 

BeoMaster 5 και BeoSound 5 σε ένα δωμάτιο … 

Το BeoMaster 5 στην Option 1: 
Το BeoMaster 5 αντιδρά στο N.MUSIC, N.RADIO και αναπαράγει ήχο 
στα ηχεία που έχουν συνδεθεί στο BeoMaster 5.
Τα PHOTO και WEB δεν είναι διαθέσιμα. 

Το BeoMaster 5 με μία τηλεόραση … 

Το BeoMaster 5 στην Option 0: 
Το BeoMaster 5 αντιδρά στο N.MUSIC, N.RADIO. Ενεργοποιήστε το 
PC για να ανακαλέσετε τις πηγές PHOTO και WEB στην τηλεόρασή 
σας. Σε αυτή τη διάταξη, ο ήχος αναπαράγεται στα ηχεία που έχουν 
συνδεθεί στην τηλεόραση. 

Η τηλεόρασή σας στην Option 2: 
Η τηλεόρασή σας αντιδρά σε όλες τις εντολές των πηγών και 
αναπαράγει τον ήχο στα ηχεία που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση. 

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διανείμετε σήμα εικόνας στην 
τηλεόραση του διασυνδεδεμένου δωματίου από το BeoMaster 5. 
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Πλήρως ενοποιημένο σύστημα …

Σε αυτή τη διάταξη, το BeoMaster 5, το BeoSound 5 και η 
τηλεόραση έχουν τοποθετηθεί μαζί σε ένα δωμάτιο. 

Το BeoMaster 5 στην Option 0: 
Η περιήγηση στο N.MUSIC και στο N.RADIO γίνεται στο BeoSound 5. 

Η τηλεόρασή σας στην Option 2: 
Η τηλεόρασή σας αντιδρά σε όλες τις εντολές των πηγών. Τα PHOTO 
και WEB είναι διαθέσιμα. 
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Οι συσκευές σε δύο δωμάτια … 

Σε αυτή τη διάταξη, το BeoSound 5 και το BeoMaster 5 
τοποθετούνται μαζί σε ένα δωμάτιο (το διασυνδεδεμένο δωμάτιο) 
και η τηλεόραση σε άλλο δωμάτιο (το κυρίως δωμάτιο). 

Το BeoSound 5/BeoMaster 5 στην Option 2: 
Το N.MUSIC και το N.RADIO είναι διαθέσιμα στο BeoSound 5 και ο 
ήχος από το κυρίως δωμάτιο μπορεί να ακουστεί στο 
διασυνδεδεμένο δωμάτιο. 

Η τηλεόρασή σας στην Option 2: 
Ακούστε N.MUSIC και N.RADIO στα ηχεία της τηλεόρασης. 
Τα PHOTO και WEB δεν είναι διαθέσιμα. 

Ακρόαση πηγών στο κυρίως δωμάτιο … 

Στο Beo4 … 
> Πιέστε LIST μέχρι η πηγή ‘N.RADIO’ ή ‘N.MUSIC’ να εμφανιστεί 

στην οθόνη του Beo4 και πιέστε GO. 

Στο Beo5 … 
> Πιέστε ‘N.MUSIC’ ή ‘N.RADIO’ (εικονικά πλήκτρα). 

Σημαντικό: Οι επιλογές διασύνδεσης για το BeoSound 5 
περιορίζονται στην Option 0, 1 και 2. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε και να χειριστείτε 
ένα σύστημα AV, ανατρέξτε στους Οδηγούς που συνοδεύουν την 
τηλεόραση Bang & Olufsen.
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Με το BeoPlayer μπορείτε να αντιγράψετε μουσική στο BeoSound 2, 
στο BeoSound 6 και στο μουσικό τηλέφωνο Serenata. 
Χρησιμοποιήστε το BeoPlayer για να οργανώσετε τα μουσικά σας 
αρχεία στη συσκευή και για να αντιγράψετε περισσότερα κομμάτια 
από τη συλλογή σας N.MUSIC. Για πιο λεπτομερή χρήση της φορητής 
συσκευής σας, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει τη συσκευή. 

Για να αντιγράψετε κομμάτια από το N.MUSIC του BeoPlayer σε 
οποιαδήποτε συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή 
στον υπολογιστή σας. Το BeoSound 2 πρέπει να τοποθετηθεί στη 
βάση του και το BeoSound 6 και το Serenata πρέπει να συνδεθούν 
μέσω του καλωδίου USB που συνοδεύει τις συσκευές. 

Με το Serenata, χρησιμοποιήστε την κατάσταση MTP. Ανατρέξτε 
στον Οδηγό του Serenata για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το πώς να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Αντιγραφή μουσικής στη φορητή συσκευή σας 
 > Ενεργοποιήστε το N.MUSIC στο BeoPlayer. 
> Κάντε κλικ στο COPY για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φορητή 

συσκευή(ές). 
Εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής και παρουσιάζεται μία 
επισκόπηση της μουσικής που έχει ήδη αποθηκευτεί. Πάνω από τη 
λίστα των συσκευών, υπάρχει ένας δείκτης χωρητικότητας 
αποθήκευσης, που παρουσιάζει τη χωρητικότητα που απομένει. 

Για να αντιγράψετε κομμάτια από λίστες αναπαραγωγής σε μία 
συσκευή …
> Κάντε κλικ και σύρτε ένα κομμάτι ή άλμπουμ στη συσκευή. 

Για να αντιγράψετε από ένα CD, θυμηθείτε να το αντιγράψετε 
πρώτα στο BeoPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Αντιγραφή μουσικής 
από ένα CD ήχου’. 
Το κομμάτι ή το άλμπουμ εμφανίζεται αμέσως στη συσκευή σας και 
ένας δείκτης κάτω από το κομμάτι εμφανίζει την εξέλιξη της 
αντιγραφής όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

Σημειώστε ότι πρέπει να περιμένετε να συμπληρωθεί πλήρως ο 
δείκτης εξέλιξης, για να ολοκληρωθεί η αντιγραφή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του BeoPlayer 
ενόσω τα κομμάτια αντιγράφονται, με την προϋπόθεση ότι 
παραμένετε στο N.MUSIC.

Χρήση φορητών συσκευών με το 
BeoPlayer
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Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, επιλέξτε το κομμάτι ή το άλμπουμ 
στη συσκευή σας και διαγράψτε το σέρνοντάς το στο εικονίδιο 
απορριμμάτων. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την αντιγραφή εάν 
βγείτε εντελώς από το BeoPlayer ή εάν αποσυνδέσετε το βύσμα της 
συσκευής. Οι φορητές συσκευές δεν υποστηρίζουν τις έγχρωμες 
λίστες. 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό 
αναπαραγωγής και να αντιγράφετε μουσική ταυτόχρονα στο 
BeoSound 6 και το Serenata. 

Οργάνωση κομματιών σε ένα φορητό player
Η οργάνωση των μουσικών αρχείων στο φορητό σας player γίνεται 
περίπου με τον ίδιο τρόπο οργάνωσης του N.MUSIC στο BeoPlayer. 
Για να οργανώσετε τη μουσική, πρέπει να συνδέσετε το φορητό σας 
player στο PC. 

Γενικός χειρισμός των αρχείων DRM 
Το BeoPlayer υποστηρίζει μόνο την αναπαραγωγή μουσικής που 
προστατεύεται με το Windows Media DRM της Microsoft. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να επαναλάβετε μία φορά την αναπαραγωγή 
μουσικής που προστατεύεται με DRM με το Windows Media Player 
πριν μπορέσετε να αντιγράψετε τα κομμάτια στο BeoPlayer. Το Fairplay 
DRM της Apple δεν υποστηρίζεται. Τα μουσικά κομμάτια που 
προστατεύονται με DRM διαθέτουν περιορισμένο αριθμό μεταφορών 
σε φορητές συσκευές. Ο αριθμός καθορίζεται από το μουσικό 
κατάστημα ή την εταιρεία εγγραφής και μπορεί να είναι απεριόριστος. 
Μουσική με προστασία DRM μπορεί να μεταφερθεί και να 
αναπαραχθεί στο Serenata και το BeoSound 6, με την προϋπόθεση 
ότι η άδεια έχει τοποθετηθεί στο BeoPlayer. Ωστόσο, το BeoSound 6 
δεν υποστηρίζει άδειες ‘περιορισμένης χρονικής διάρκειας’. 

Κατά τη μεταφορά μουσικής στο BeoMaster 5 και το BeoMedia 1, 
μεταφέρεται επίσης και η μουσική με προστασία DRM και εμφανίζεται 
στις λίστες αλλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί. 

Σημειώστε ότι το BeoSound 2 δεν υποστηρίζει αρχεία DRM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ εκτελείτε αντιγραφή, μπορείτε να αποκρύψετε 
την προβολή N.MUSIC και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της 
αντιγραφής στη γραμμή ελέγχου στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 
Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη 
γραμμή ελέγχου. 
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Ειδικά για το BeoSound 2 Για να ενεργοποιήσετε το BeoSound 2… 
> Κάντε κλικ στο N.MUSIC στο BeoPlayer.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χειρίζεστε το BeoSound 2 και 
ταυτόχρονα να αντιγράφετε μουσική. 

Εάν θέλετε να αντιγράψετε αρχεία αφού έχετε ξεκινήσει την 
αναπαραγωγή στο BeoPlayer …
> Αποσυνδέστε το BeoSound 2 από τη βάση. 
> Επανασυνδέστε το BeoSound 2. 
> Εναλλακτικά, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το GO για 3 

δευτερόλεπτα. 

Το BeoSound 2 με τα Windows Vista
Για να λειτουργήσει σωστά το BeoSound 2 με τα Windows Vista, 
πρέπει να εγκαταστήσετε το ‘Service Pack 1’ στον υπολογιστή. Το 
BeoSound 2 πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση iTunes (ή σε κατάσταση 
αποθήκευσης) όπως περιγράφεται στον Οδηγό του BeoSound 2. 

Το BeoSound 2 θα εμφανίζεται και θα αντιμετωπίζεται ως μία 
συνηθισμένη φορητή συσκευή και δεν θα εμφανίζεται στο 
BeoPlayer με το εικονίδιο BeoSound 2. Το BeoSound 2 με τα Vista 
δεν θα έχουν την ίδια λειτουργικότητα όπως με τα Windows XP, 
όπου μπορείτε να μετακινείτε αρχεία μέσα σε φακέλους, κλπ. 

Λόγω αυτών των περιορισμών στο BeoSound 2 με τα Windows Vista, 
πρέπει να δημιουργήσετε ένα φάκελο για τα κομμάτια στο ριζικό 
κατάλογο της κάρτας SD για την αναπαραγωγή των κομματιών. 

Σημειώστε επίσης ότι η εφαρμογή ‘Firmware update application’ 
του BeoSound 2 που ονομάζεται ‘BeoSound 2_PC.exe’ δεν θα 
εκτελεστεί με τα Windows Vista, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα 
μπορείτε να ενημερώσετε το firmware του BeoSound 2 με τα 
Windows Vista. 
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Διαμόρφωση κάρτας μνήμης για το BeoSound 2 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο να 
διαμορφώσετε το μέσο αποθήκευσης (την κάρτα μνήμης), για να 
επιτραπεί η αντιγραφή κομματιών στο BeoSound 2. Η διαμόρφωση 
μίας κάρτας θα διαγράψει όλο το περιεχόμενο πάνω στην κάρτα. 

Πώς να προβείτε στη διαμόρφωση … 
Τοποθετήστε το BeoSound 2 στη βάση. Το PC CD ή το N.MUSIC δεν 
πρέπει να είναι ενεργά στο BeoPlayer. 
> Κάντε κλικ στο CONFIG στη γραμμή ελέγχου για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στο μενού ‘Configuration’. 
> Επιλέξτε την καρτέλα ‘Portable devices’. 

Η δεξιά πλευρά της καρτέλας ‘Portable devices’ στο BeoPlayer σας 
ενημερώνει για τη χωρητικότητα που είναι διαθέσιμη στην κάρτα 
μνήμης, καθώς και για τη συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης που 
διαθέτει το μέσο. 
> Κάντε κλικ στο ‘Refresh’ για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες συσκευές. 
> Επιλέξτε το μέσο αποθήκευσης που θέλετε να διαμορφώσετε. 
> Κάντε κλικ στο ‘Format’. 

Εμφανίζεται το κείμενο ‘formatting portable …’ και εκτελείται η 
διαμόρφωση. Σημειώστε ότι η διαμόρφωση δεν είναι εφικτή εάν 
στη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί η προστασία εγγραφής. 
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Ρυθμίσεις για το N.MUSIC
Πριν αντιγράψετε τα CD ήχου που διαθέτετε για να αποθηκευτούν 
στον υπολογιστή σας, καλό θα είναι να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον 
οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή. 

Ποιότητα αντιγραφής 
Επιλέξτε την ποιότητα που θέλετε για την μουσική που θα 
αντιγραφεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα για δύο 
διαφορετικούς προορισμούς αντιγραφής: το σκληρό σας δίσκο ή 
μία φορητή συσκευή. 
> Στη γραμμή του BeoPlayer, κάντε κλικ στο SETUP. 
> Κάντε κλικ στο CONFIG. 
> Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘CD Copying’. 

Η ποιότητα της αντιγραφής αυξάνει με την ταχύτητα bit (kbps)– την 
ποσότητα των δεδομένων ανά δευτερόλεπτο – αλλά ταυτόχρονα 
αυξάνει και το μέγεθος του αρχείου. Αυτό σημαίνει ότι κομμάτια 
υψηλής ποιότητας θα γεμίσουν πιο γρήγορα το σκληρό σας δίσκο. 

Αντιγραφή στο BeoMaster 5
> Επιλέξτε το πλαίσιο ‘Copy to BeoMaster 5’. 
 Όλα τα κομμάτια του N.MUSIC θα αντιγραφούν στο BeoMaster 5. 

Θέση αρχείων 
(Εάν δεν έχετε ένα BeoMaster 5 στη διάταξή σας) 
> Επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί το κομμάτι ή τα κομμάτια που 

αντιγράφονται στον υπολογιστή σας. 
> Κάντε κλικ στο ‘Browse’ για να ρίξετε μία ματιά στις μονάδες και 

τους φακέλους σας. 
> Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε, ή … 
> … κάντε κλικ στο ‘Cancel’ για να επιστρέψετε στην καρτέλα 

‘Standard’. 

Άδειες 
Η καρτέλα ‘Licenses’ περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις άδειες 
χρήσης των CD. Είναι καλή ιδέα να κάνετε ένα εφεδρικό αντίγραφο 
των αδειών σας. Εάν θέλετε, π.χ., να εγκαταστήσετε καινούργιο 
λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να 
αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των αδειών σε ένα δίσκο ή σε μία 
μονάδα δικτύου. Μπορεί να γίνει επαναφορά των αδειών όταν η 
εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρωθεί. 

Διαμόρφωση του BeoPlayer
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Προστασία DRM 
Η επιλογή ‘Use DRM protection’ προστατεύει τη μουσική σας και 
δεν επιτρέπει τη μεταφορά της σε άλλες μονάδες ή φορητές 
συσκευές. 

Σημειώστε ότι η επιλογή ‘Use DRM protection’ δεν είναι 
ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το BeoPlayer/BeoPort δεν έχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς αρχείων με προστασία DRM. Γι' αυτό, 
συνιστούμε να μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν θέλετε 
να κατεβάζετε μουσικά αρχεία σε μία φορητή συσκευή, όπως το 
BeoMaster 5 ή το BeoSound 2. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της 
προστασίας DRM δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση της μουσικής σας 
παρά μόνο από τον υπολογιστή σας όπου έχει αποθηκευτεί η άδεια. 

Αντιγραφή από CD σε μία έγχρωμη λίστα 
Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή από ένα CD, μπορείτε από την 
καρτέλα ‘Favourites’ να αποφασίσετε να προσθέσετε το αντιγραμμένο 
κομμάτι N.MUSIC σε μία συγκεκριμένη έγχρωμη λίστα. Εάν 
ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, το περιεχόμενο της έγχρωμης 
λίστας θα αλλάζει κάθε φορά που αντιγράφετε από ένα CD.

Όρια στις έγχρωμες λίστες 
Στο ‘Favourites’ μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο για τα κομμάτια/
άλμπουμ σε κάθε έγχρωμη λίστα. 

Ρυθμίσεις για το N.RADIO 
Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα λήψης του N.RADIO. Εάν 
αυξήσετε την ποιότητα λήψης στο N.RADIO, θα μειώσετε το αριθμό 
των σταθμών N.RADIO που θα είναι διαθέσιμοι. 

Σημειώστε ότι το μενού ‘Configuration’ αλλάζει την ονομασία της 
καρτέλας ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές. Σε αυτή την 
περίπτωση απεικονίζεται το BeoMaster 5.

Για να βελτιστοποιήσετε τη λήψη από μία αδύναμη σύνδεση, θα 
πρέπει να αυξήσετε το χρόνο buffer. Σημειώστε ότι αυτό αυξάνει το 
χρόνο εκκίνησης του N.RADIO. 
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Ρυθμίσεις για το PHOTO
Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο που θα παραμένει κάθε φωτογραφία 
στην οθόνη όταν ξεκινήσετε μία προβολή παρουσίασης.

Το ‘Mode’ σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν μία προβολή παρουσίασης 
θα συνεχίζει μεταξύ των ομάδων, ή εάν θα πρέπει να επαναλαμβάνει 
τις φωτογραφίες/βίντεο της επιλεγμένης ομάδας.

Οι ρυθμίσεις για ‘skip interval’ καθορίζουν πόσα δευτερόλεπτα 
προχωράτε εμπρός ή πίσω τα βίντεό σας όταν χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία μετάβασης 

Ο αριθμός των φωτογραφιών που ρυθμίζετε για το ‘Thumbnails 
Cache’ καθορίζει πόσο χώρο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 
φωτογραφίες στο σκληρό δίσκο.

Ρυθμίσεις για το BeoMaster 5 – Διαθέσιμες μόνο εάν το 
BeoMaster 5 αποτελεί μέρος της διάταξής σας 

Κωδικός πρόσβασης
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο BeoMaster 5.
Εδώ, πρέπει επίσης να καθορίσετε σε ποια μονάδα δίσκου θα 
αντιστοιχηθεί το BeoMaster 5. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης μόνο 
εάν έχει αλλάξει ο κωδικός στο BeoMaster 5 ή το BeoSound 5.

Ρύθμιση μονάδας δίσκου
Δηλαδή, ο καθορισμός του ονόματος της μονάδας BeoMaster 5, 
όπου όλα τα αρχεία μεταφέρονται όταν μετακινείτε ή αντιγράφετε 
φακέλους, λίστες αναπαραγωγής, κλπ. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
αυτές τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen 
που μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης για το μουσικό σας σύστημα πατώντας ‘Change password’.
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Γλώσσα του οδηγού 

Κατά την εγκατάσταση του BeoPlayer/BeoPort, η εγκατάσταση 
αυτού του Οδηγού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
γλώσσας που διαθέτετε στα Windows. Μπορείτε να αλλάξετε τη 
γλώσσα του Οδηγού οποιαδήποτε στιγμή. Απλά, μπείτε στο μενού 
Configuration του BeoPlayer/BeoPort και ανοίξτε την καρτέλα 
‘Guide’.
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Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το συντονισμό τηλεόρασης 
ισχύουν μόνο εάν το BeoPort αποτελεί μέρος της διάταξής σας και 
εάν έχετε συμβατή κάρτα τηλεοπτικού δέκτη
Πριν ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό τηλεοπτικών καναλιών 
για την κάρτα τηλεοπτικού δέκτη, βεβαιωθείτε ότι κάτω από το 
‘Video System’ εμφανίζεται το σωστό σύστημα αναμετάδοσης, ότι 
έχετε υποδείξει εάν η σύνδεσή σας είναι καλωδιακή ή με κεραία, και 
ότι εμφανίζεται η σωστή χώρα.
> Κάντε κλικ στο ‘AutoTune’ για να ξεκινήσει ο αυτόματος 

συντονισμός των τηλεοπτικών καναλιών.

Κατά τη διάρκεια της αλληλουχίας συντονισμού, τα κανάλια που 
εντοπίζονται, εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να σταματήσετε 
το συντονισμό οποιαδήποτε στιγμή και τα κανάλια που έχουν ήδη 
βρεθεί θα αποθηκευτούν.
Στις κάρτες τηλεοπτικού δέκτη, τα τηλεοπτικά κανάλια που 
συντονίζονται καταχωρούνται ως αριθμοί καναλιών και συχνότητες. 
Σημειώστε ότι δεν τηρούν όλες οι κάρτες τηλεοπτικού δέκτη τους 
τυπικούς αριθμούς καναλιών για τα τηλεοπτικά κανάλια.

Χειροκίνητος συντονισμός
Όταν θέλετε να συντονίσετε ένα κανάλι χειροκίνητα, εάν π.χ. δεν 
βρέθηκε κατά τον αυτόματο συντονισμό, μεταβείτε στον τομέα 
‘Manual’ του μενού ‘Tune’.
> Μετακινηθείτε μέσα στις συχνότητες για να βρείτε τη συχνότητα 

που θέλετε να προσθέσετε. 
> Κάντε κλικ στο ‘Add’. 

Μετακίνηση ή διαγραφή συντονισμένων τηλεοπτικώνκαναλιών … 
Όταν συντονίσετε και αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια, 
μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στη λίστα 
καναλιών. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε τη σειρά τους 
σύμφωνα με τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών στην τηλεόρασή σας. 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε κανάλια από τη λίστα καναλιών.  
Και οι δύο αυτές ενέργειες εκτελούνται στο μενού ‘Configuration’. 

Βασικές ρυθμίσεις 
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Για να μετακινήσετε συντονισμένα τηλεοπτικά κανάλια … 
> Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Tune’ για να μπορέσετε να αλλάξετε 

τη σειρά των συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών. 
> Κάντε κλικ στο τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε 

στη λίστα καναλιών. 

Ελέγξτε εάν το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε 
εμφανίζεται όντως στο παράθυρο της προβολής τηλεόρασης. 
> Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σύρετε το κανάλι στο νέο 

αριθμό καναλιού στη λίστα καναλιών. 

Εάν ένα τηλεοπτικό κανάλι έχει ήδη αποθηκευτεί στον αριθμό 
καναλιού που θέλετε, το κανάλι που μετακινείται τοποθετείται 
μεταξύ των υπαρχόντων αριθμών καναλιών.

Για να διαγράψετε συντονισμένα τηλεοπτικάκανάλια … 
> Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Tune’ για να μπορέσετε να διαγράψετε 

ένα τηλεοπτικό κανάλι. 
> Κάντε κλικ και επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να 

διαγράψετε από τη λίστα καναλιών. 
> Ελέγξτε εάν το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να διαγράψετε 

εμφανίζεται όντως στο παράθυρο της προβολής τηλεόρασης. 
> Κάντε κλικ στο ‘Delete’. 

Ρύθμιση ήχου και εικόνας … 
Όταν συντονίσετε και αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια, 
μπορείτε να προσαρμόσετε τις προρυθμίσεις ήχου. Αυτές οι 
ρυθμίσεις ήχου θα ισχύουν για όλες τις πηγές στις οποίες αποκτάτε 
πρόσβαση από τη γραμμή ελέγχου.

Εάν ο τηλεοπτικός σας δέκτης επιτρέπει τη ρύθμιση εικόνας, 
μπορείτε να ρυθμίσετε τις προρυθμίσεις εικόνας για την κάρτα 
τηλεοπτικού δέκτη. Αυτές οι ρυθμίσεις εικόνας θα ισχύουν επίσης 
και για τις πηγές εικόνας από το κυρίως δωμάτιο όταν τις ανακαλείτε 
στην οθόνη του υπολογιστή μέσω της γραμμής ελέγχου.



41

Τι να κάνετε όταν πρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο στον υπολογιστή … 
Για να ευθυγραμμίσετε τα επίπεδα ήχου των πηγών του υπολογιστή 
σας με μία συνδεδεμένη πηγή, ενεργοποιήστε αυτή την πηγή μέσω 
της γραμμής ελέγχου και μετά ανακαλέστε τη συσκευή μείκτη 
της κάρτας ήχου στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
συγκρίνετε και να ρυθμίσετε τα επίπεδα του ήχου.

Πώς να ρυθμίσετε τον ήχο στον υπολογιστή…
> Κάντε κλικ στο TV στη γραμμή ελέγχου για να ανακαλέσετε ένα 

τηλεοπτικό κανάλι.
> Κάντε κλικ στο SETUP για να μπορέσετε να επιλέξετε ήχο AV.
> Κάντε κλικ στο AV για να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο AV.  

Το AV φωτίζεται και ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος Master Link.
> Κάντε κλικ στο AV και πάλι για να ακούσετε τον ήχο και να 

συγκρίνετε την ένταση μεταξύ των δύο. Όταν βρίσκεστε σε 
κατάσταση ήχου το κουμπί AV δεν φωτίζεται.

> Ανακαλέστε τη συσκευή μείκτη της κάρτας ήχου.
> Χρησιμοποιήστε το κουμπί AV για να εναλλάσσετε μεταξύ του 

ήχου AV και του ήχου του υπολογιστή. 
> Ρυθμίστε τα επίπεδα του ήχου μέσω της συσκευής μείκτη ήχου 

όπως προτιμάτε. 

Σχετικά κανάλια για ρύθμιση μπορεί να είναι:
VOLUME CONTROL
Ρυθμίζει το γενικό επίπεδο εξόδου του ήχου από την κάρτα ήχου.
WAVE
Ρυθμίζει το επίπεδο εισόδου για το N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου από την τηλεοπτική κάρτα.
CD AUDIO
Ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου στην εσωτερική μονάδα CD-rom.

Οι επιλογές ρύθμισης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την 
ενσωματωμένη κάρτα ήχου.
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Προγραμματισμός επιλογών 
Εάν ο υπολογιστής σας αποτελεί μέρος μίας διάταξης BeoLink (με 
BeoPort ή BeoMaster 5), μπορεί να πρέπει να προγραμματίσετε τη 
σωστή επιλογή Option. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης 
της Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες. 

Κύριος υπολογιστής 
Είναι δυνατόν να έχετε διάφορα BeoPorts ρυθμισμένα σε ένα 
σύστημα BeoLink, αλλά μπορείτε να διανείμετε το N.MUSIC και 
το N.RADIO μόνο από τον κύριο υπολογιστή. Για να υποδείξετε 
ποιος υπολογιστής είναι ο διανομέας π.χ. του N.MUSIC, πρέπει να 
υποδείξετε στο ‘Main PC’, εάν ο υπολογιστής είναι ο κύριος ή ένας 
δευτερεύων υπολογιστής. 
> Επιλέξτε το κουμπί ‘Yes’ για να υποδείξετε τον κύριο υπολογιστή, 

ή … 
> … επιλέξτε το κουμπί ‘No’ για να υποδείξετε ένα δευτερεύοντα 

υπολογιστή. 

Play Timer 
Ρυθμίστε έναν ‘Timer’ για την αναπαραγωγή μίας πηγής ήχου ή 
εικόνας, εάν ο υπολογιστής σας αποτελεί μέρος μίας διάταξης 
BeoLink. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε την 
αναπαραγωγή ενός ‘Timer’ αφύπνισης από ένα σύστημα ήχου, ή 
εάν θέλετε να παρακολουθείτε τις ειδήσεις κάθε βράδυ απευθείας 
στην οθόνη του υπολογιστή σας. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το ‘Standby’ των πηγών, για να 
απενεργοποιείτε τις πηγές σας αυτόματα μία συγκεκριμένη ώρα 
κάθε βράδυ. 
Σημειώστε ότι όλες οι ρυθμίσεις για τον προγραμματισμό του ‘Timer’ 
πρέπει να πραγματοποιηθούν στη συνδεδεμένη πηγή (π.χ. στο 
σύστημα ήχου ή την τηλεόρασή σας). 
> Επιλέξτε το ‘ON’ για να ενεργοποιήσετε τον Play Timer, ή… 
> … επιλέξτε το ‘OFF’ για να απενεργοποιήσετε τον Play Timer. 

Μείξη ήχου 
Ο ήχος από οποιαδήποτε διαθέσιμη πηγή Master Link μπορεί να 
αναμειχθεί με τον ήχο από τον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να 
ακούσετε ένα CD και ταυτόχρονα τους ήχους από ένα παιχνίδι 
υπολογιστή, ρυθμίστε τη μείξη του ήχου στο ‘ON’ για να ακούτε και 
τους δύο ήχους από τα ηχεία σας. 

Οι προηγμένες ρυθμίσεις – Ισχύουν 
μόνο εάν το BeoPort αποτελεί μέρος της 

διάταξής σας
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Προεπιλεγμένη πηγή … 
Όταν ξεκινάτε το BeoPlayer, ο υπολογιστής πηγή επιλέγεται αυτόματα 
σύμφωνα με την προεπιλογή. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε αυτή 
τη ρύθμιση, εάν δεν θέλετε να ακούτε ήχο από τον υπολογιστή σας. 
> Επιλέξτε το ‘PC’ για να επιλέξετε τον υπολογιστή ως την 

προεπιλεγμένη ρύθμιση, ή … 
> … επιλέξτε το ‘None’ για να ξεκινά το BeoPlayer χωρίς καμία 

πηγή ενεργή. 

Κουτί BeoPort USB … 
Μαζί με κάθε ενημέρωση του λογισμικού διατίθεται λογισμικό για το 
κουτί BeoPort. Το κλειδί ενημέρωσης firmware ελέγχει εάν έχετε 
εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του λογισμικού (από το Internet 
ή από ένα CD-rom) στο κουτί BeoPort. 
> Κάντε κλικ στο ‘Update firmware’. 
> Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Συχνότητα διασύνδεσης … 
Για να λαμβάνετε ήχο και εικόνες από το σύστημα εικόνας, πρέπει 
να συντονίσετε ένα συγκεκριμένο αριθμό καναλιού στον οποίο 
διανέμεται αυτό το σήμα. Σε ορισμένα συστήματα της Bang & 
Olufsen, η ανεύρεση της συχνότητας διασύνδεσης γίνεται αυτόματα. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα διασύνδεσης χειροκίνητα 
ακόμη κι αν ένα σύστημα Bang & Olufsen υποστηρίζει την 
αυτόματη αναζήτηση. 
> Επιλέξτε το ‘Manual’ πριν κάνετε κλικ στο ‘Find’. 

Οι οδηγίες στην οθόνη σας ενημερώνουν εάν η εύρεση της 
συχνότητας γίνεται αυτόματα. Εάν ναι, αυτή η συχνότητα αποθηκεύεται. 

Σημείωση: Η αμερικανική έκδοση του BeoPlayer/BeoPort δεν 
υποστηρίζει τη μετάδοση πηγών εικόνας από το κυρίως δωμάτιο 
στον υπολογιστή. 
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Εάν η εύρεση της συχνότητας δεν γίνεται αυτόματα … 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή που 
σας καθοδηγούν στην χειροκίνητη εύρεση της συχνότητας 
διασύνδεσης. 

Πώς να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του συστήματος εικόνας … 
> Κάντε κλικ στο CONFIG που βρίσκεται κάτω από το SETUP στη 

γραμμή ελέγχου. 
> Επιλέξτε την καρτέλα ‘Advanced’. 
> Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής ‘Manual’ στην ενότητα ‘Link 

frequency’. 
> Κάντε κλικ στο ‘Find’. 
> Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Όταν ξεκινήσετε την αναζήτηση πατώντας το ‘OK’, μπορείτε να 
αλλάξετε το σύστημα εικόνας. 

Ρυθμίσεις συστήματος εικόνας … 
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τηλεόραση στην οθόνη του 
υπολογιστή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει 
τις ρυθμίσεις χώρας και συστήματος εικόνας. Ορισμένες περιοχές και 
χώρες, όπως η Γαλλία, χρησιμοποιούν τηλεοπτικό σύστημα SECAM. 

Εάν ζείτε σε μία τέτοια περιοχή, μπορεί να πρέπει να πραγματοποιήσετε 
ρυθμίσεις του συστήματος εικόνας, όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν 
διασυνδεδεμένου δωματίου. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε 
ορισμένα κανάλια του set-top box ή βιντεοκασέτες που χρησιμοποιούν 
το σύστημα PAL, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση ‘Video system’ στο 
μενού ‘Configuration’ σε PAL.

Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης σχετικά με τις διαθέσιμες 
κάρτες τηλεοπτικού δέκτη και το χειρισμό των συστημάτων PAL και 
SECAM. 
> Επιλέξτε ‘PAL’ αντί για ‘SECAM’ για να αλλάξετε το σύστημα εικόνας. 

Βρείτε τη ρύθμιση ‘Video system’ στην καρτέλα ‘Tune’.
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Απαιτήσεις σε hardware: 
Επεξεργαστής: 1GHz τουλάχιστον 
Μνήμη συστήματος: 512MB RAM τουλάχιστον 
Κάρτα γραφικών: 32MB video RAM τουλάχιστον, υποστήριξη για 
Super VGA (800x600) 
Σκληρός δίσκος: Διαθέσιμη χωρητικότητα 100 Mb τουλάχιστον 
Υποδοχή USB: Μία διαθέσιμη για το BeoPort 

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος:  
Windows Vista ή Windows XP 
DirectX 8.1 ή ανώτερο 
Media Player 9.0 ή ανώτερο 

Οι προεπιλεγμένες υποστηριζόμενες μορφές των φωτογραφιών 
είναι: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp και png. 
Οι προεπιλεγμένες υποστηριζόμενες μορφές των βίντεο είναι: 
avi, asf, wmv, mpg, mpeg. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον 
κωδικοποιητή που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. 
Οι υποστηριζόμενες μορφές του N.MUSIC είναι: Mp3, WMA,  
WAV (με το BeoMaster 5 επίσης, M4A, AAC, MP4). 

Το λογισμικό του BeoMaster 5 ενημερώνεται σε τακτική βάση. Θα 
σας διατεθεί επίσης και το νέο λογισμικό του BeoMaster 5. Όταν 
εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε ή όχι  
να εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό, μπορείτε να απαντήσετε ‘Later’. 

Εάν επιλέξετε ‘Later’, θα εμφανιστεί η επιλογή ‘Update software’, 
όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bang & Olufsen. Απλώς κάντε 
κλικ σε αυτή την επιλογή και ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης. 

Απαιτήσεις συστήματος για το BeoPlayer 
και το BeoPort

Υποστηριζόμενες μορφές μέσων

Ενημέρωση λογισμικού – BeoMaster 5
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Όταν διαμορφώσετε το BeoPlayer ή το BeoPort για πρώτη φορά, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να προβείτε σε 
καταχώρηση εάν διαθέτετε πρόσβαση στο Internet. Η καταχώρηση 
είναι απαραίτητη για να μπορείτε να λαμβάνετε την υπηρεσία που 
παρέχει το BeoPortal. Φυσικά, η Bang & Olufsen αντιμετωπίζει τα 
στοιχεία της καταχώρησής σας με απόλυτη εχεμύθεια. 
Η καταχώρηση ισχύει μόνο για τους σκοπούς του BeoPortal. Εάν 
επιλέξετε να μην καταχωρηθείτε, τα κομμάτια σας θα εγγράφονται 
ως ‘unknown’. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε πληροφορίες 
ετικέτας για τα γραμμένα κομμάτια CD, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε 
χειροκίνητα τις πληροφορίες. Αυτό γίνεται στην ενότητα ‘INFO’ που 
εμφανίζεται στη γραμμή ελέγχου όταν επιλέξετε το N.MUSIC. 

Εάν δεν έχετε καταχωρηθεί … 
Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα μία φόρμα καταχώρησης. 
> Επιλέξτε ‘New User’ και συμπληρώστε τη φόρμα. 

Εάν έχετε ήδη καταχωρηθεί … 
> Πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση e-mail. 

Για να λαμβάνετε πληροφορίες από το BeoPortal, ο υπολογιστής  
σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το Internet και on-line. Εάν δεν 
έχετε πρόσβαση στο Internet, δεν σας ζητείται να καταχωρηθείτε, 
αλλά όταν σε δεδομένη στιγμή αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet, 
θα σας ζητηθεί να καταχωρηθείτε. 

Εάν ξεχάσετε το όνομα χρήστη … 
Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  
Θα σας ζητηθεί να δώσετε την διεύθυνση e-mail σας και το όνομα 
χρήστη θα σας σταλεί με e-mail. 

Καταχώρηση του BeoPlayer ή του 
BeoPort
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Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε την 
αφαίρεση όλου του καταλόγου του BeoPlayer/BeoPort, ή να 
εκτελέσετε μία προσαρμοσμένη αφαίρεση όπου αφαιρούνται μόνο 
τα αρχεία που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή BeoPlayer/BeoPort. 

Εάν εγκαταστήσετε εκ νέου την εφαρμογή BeoPort, τυχόν 
υπάρχουσα έκδοση του BeoPort θα αντικατασταθεί αυτόματα. 

Πώς να αφαιρέσετε … 
> Ανακαλέστε τη λειτουργία ‘Προσθαφαίρεση προγραμμάτων’ 

από τον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή σας. 
> Κάντε κλικ και επιλέξτε το BeoPlayer/BeoPort από τη λίστα των 

εφαρμογών. 
> Κάντε κλικ στο ‘Αλλαγή/Αφαίρεση’ για αφαίρεση. 
> Κάντε κλικ στο ‘Αφαίρεση’ για αφαίρεση. 
> Κάντε κλικ στο ‘Επόμενο’ για συνέχεια. 
> Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του 

υπολογιστή σας.
> Κάντε κλικ στο ‘Τέλος/Έξοδος’ για να ολοκληρώσετε την 

αφαίρεση της εφαρμογής BeoPlayer/BeoPort. 
> Για να επανεκκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να εκτελέσετε 

το αρχείο SETUP.EXE στο CD-rom του BeoPort. 

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό BeoPlayer από τη 
διεύθυνση www.beoplayer.com. 

Τι να κάνετε εάν πρέπει να αφαιρέσετε το 
BeoPlayer/BeoPort

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


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
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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 
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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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