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Bevezetés

BeoPlayer

BeoPort

BeoMaster 5

BeoSound 5

A BeoPlayer és a BeoPort útmutatója
Ebben az Útmutatóban olvashat a BeoPlayer és a
BeoPort szoftver használatáról, amely része Bang &
Olufsen készülékének. A BeoPlayer ingyenesen is
letölthető a www.bang-olufsen.com címről.
Mivel a felhasználóval való kapcsolat a BeoPort-nál a
BeoPlayer-hez hasonló , a BeoPortot csak akkor említjük
meg, amikor az ismertetett művelet kifejezetten igényli
a BeoPort jelenlétét.

A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 esetében a szoftver
szolgáltatásai és használata szintén hasonló. Ennek
megfelelően, a BeoMaster 5 használatát ismertető
részek csak akkor említik a BeoSound 5-öt, amikor a
művelet kifejezetten igényli egy BeoSound 5 jelenlétét.
Ez az Útmutató ismerteti a szoftver használatát a
BeoSound 2, a BeoSound 6 és a Serenata esetében is.

A használat alapelvei

Ne feledje, hogy a vezérlősáv megjelenése attól függ,
hogy a BeoPort vagy a BeoPlayer van-e telepítve.

A vezérlősáv
A vezérlősáv segítségével a felhasználó aktiválhatja és
használhatja a BeoPlayer vagy a BeoPort jelforrást.
> Kattintson a Bang & Olufsen ikonra a Tálcán. Ezzel elindítja
a BeoPlayer alkalmazást.
> Vigye a kurzort a képernyő jobb szélére.
> Kattintson a háromszögű fülre és hívja elő a vezérlősávot.
Az alapértelmezett jelforrások az N.RADIO, az N.MUSIC, a
PHOTO és a PC CD. Figyelje meg, hogy csak a BeoPort biztosít
további jelforrásokat, az otthonában már meglévő készülékektől
függően. Erről bővebben lásd ‘A vezérlősáv testreszabása’ című
részt.
Egy jelforrás bekapcsolása a BeoPlayer segítségével…
> Kattintson kétszer az egyik jelforrásra, hogy a jelforrás
megjelenjen a számítógép képernyőjének bal oldalán.
Ha aktivál egy jelforrást, akkor az vörös színben jelenik meg a
vezérlősávban.
A vezérlősáv használata …
> Kattintson a vagy a gombra, ha lépegetni akar
zeneszámok, rádióállomások, TV csatornák, fényképek,
stb. között.
> Kattintson a vagy a gombra ha át akar lépni az aktív
jelforráson a következő csoportra, vagy amikor a PC CD
van kiválasztva …
> … átkapcsolás CD-k között, ha két CD-ROM meghajtója
van, vagy egy BeoSound 9000 (csak BeoPort) van
csatlakoztatva.
> A STOP megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
> A GO gombra kattintással folytathatja a lejátszást.
> A hang beállításához, kattintson a vagy a gombra.
> A némításhoz kattintson a és a gomb között.
A vagy a gombbal visszaállíthatja a hangot.
> Kattintson a SETUP gombra, ha meg akarja tekinteni az
egyes jelforrások egyedi opcióit.
Máskülönben az egér használható a számítógép képernyőjének
bal oldalán látható tartalom kiválasztására és lejátszására. A
BeoPlayer-en egy csoport lehet például egy album, egy lejátszási
lista, egy műfaj, vagy egy színes lista.
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> Kattintson az INFO gombra, ha meg akarja tekinteni az
aktuális zeneszámot, rádióállomást vagy fényképet.
> Kattintson a • gombra, ha készenléti módra kíván átkapcsolni.
> Kattintson a • gombra és tartsa megnyomva 2 másodpercig,
ha minden jelforrást ki akar kapcsolni.
> Kattintson a • gombra kétszer, ha be akarja zárni a
vezérlősávot és az alkalmazást.
> Kattintson a Bang & Olufsen ikonra a Tálcán. Ezzel ismét
aktiválja a BeoPlayer alkalmazást.
A színes gombok, amelyek csak a BeoPort vezérlősávon érhetők
el, a színes listák lejátszására szolgálnak.Erről bővebben 'A színes
listák' című részben olvashat.

A BeoPort
vezérlősáv

A BeoPlayer vezérlősáv

A vezérlősáv testreszabása …
A vezérlősávon keresztül elérhető jelforrások száma módosítható.
Jelforrások adhat a listához, törölhet, vagy rejthet el. Egyidejűleg
akár nyolc jelforrás is látható lehet a vezérlősávon.
> Kattintson a SETUP gombra a vezérlősáv beállításához.
> Kattintson a SOURCES gombra, ha jelforrásokat akar
hozzáadni, vagy eltávolítani. A rendelkezésre álló jelforrások
megjelennek a vezérlősávon. A BeoPort esetében több opció
áll rendelkezésére, az otthonában meglévő készülékektől
függően.
> Kattintson annak a jelforrásnak az ikonjára, és tartsa
megnyomva, amelyet hozzá akar adni a listához, majd húzza
át azt a meglévő jelforrásokhoz.
Mindegyik látható jelforrás alatt egy második jelforrást rejthet
el, amelyet a jelforrás körül a < és a > jelez.
> A vezérlősávban kattintson egy jelforrásra, majd húzza át
azt a rendelkezésre álló jelforrások listájába, ha el akarja
távolítani.
> Kattintson az EXIT gombra, ha ki akar lépni a SETUP-ból.
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Megjegyzés! A BeoPort egyesült államokbeli változatában a
központi szoba videó jelforrásai nem nézhetők a számítógép
képernyőjén.

TV nézés a monitoron
Ha a számítógép elrendezésben egy BeoPort doboz is szerepel,
és a számítógép fel van szerelve TV tuner kártyával, a TV nézési
funkció rendelkezésre áll, és nézhető a televízió a számítógép
képernyőjén a PC TV jelforrás kiválasztása után. Ha a TV nézési
funkció látható, a TV nézési ablak áthelyezhető, bezárható, vagy
megnagyobbítható.
A TV nézési ablak áthelyezése és méretének módosítása …
> Válassza ki a TV nézési ablakot és húzással helyezze át.
> Duplán kattintva a TV nézési ablakra, teljes képernyős TV
képet kaphat a számítógép képernyőjén.
> Az egér jobb gombjával kattintva eltüntetheti a TV nézési
ablakot a képernyőről – a hang továbbra is hallható.
> Hívja elő a vezérlősávot és kattintson a TV gombra, ha vissza
kívánja hívni a TV nézési ablakot.
> Húzza el a TV nézési ablak egyik oldalát, hogy megnövelje
a TV nézési képet, arányosan megtartva a 4:3 képarányt.
A hangmód kiválasztása …
Válassza ki a kifejezetten a TV csatornákhoz rendelt
hangmódokat, vagy válassza az AV sztereó hangot az audió
és videó jelforrásokhoz.
Mono, sztereó, vagy nyelv …
Ha további hangmódok állnak rendelkezésre …
> Kattintson a SETUP majd a SOUND gombra a vezérlősávon,
ha át akarja váltani az aktuális hangmódot.
> Kattintson a SOUND gombra többször egymás után, ha át
akarja kapcsolni a rendelkezésre álló hangmódot, amely
lehet mono vagy sztereó.
> Kattintson a SETUP gombra, hogy kiválaszthasson egy
hangmódot.
Ha nem állnak rendelkezésre különféle hangmódok, semmilyen
különbséget sem fog hallani.
> Kattintson az EXIT gombra, ha ki akar lépni a SETUP-ból.
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Az AV sztereó hang kiválasztása …
Ha kiválaszt egy videó jelforrást a vezérlősávon, akkor ehhez
a bizonyos jelforráshoz választhatja a sztereó hang vételét a
BeoLink-en keresztül. Egyszerűen válassza az AV gombot,
amely a SETUP alatt található a vezérlősávban.
> Hívjon elő egy jelforrást – kattintson például a DTV-re.
> Kattintson a SETUP gombra, hogy kiválaszthassa az AV
hangot.
> Kattintson az AV gombra, hogy kiválassza az AV hangot,
például a sztereó hangot.
> Kattintson az AV gombra ismét, ha vissza akar térni a
mono hanghoz.
> Kattintson az EXIT gombra, ha ki akar lépni a SETUP-ból.
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Távirányító

Ha fel van szerelve egy BeoPort egy infravörös (IR) vevővel,
akkor a Beo4-et vagy a Beo5-öt használhatja a rendszerben
rendelkezésre álló jelforrások működtetésére.
A Beo4-en …
> A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO gombot.
> Nyomja meg a TV gombot, ha televíziót szeretne nézni, ha
az rendelkezésre áll.
> Nyomja meg a LIST gombot többször egymás után, hogy
az N.MUSIC megjelenjen a Beo4-en, majd aktiválja a GO
megnyomásával.
> Nyomja meg a LIST gombot többször egymás után, hogy
az N.RADIO megjelenjen a Beo4-en, majd aktiválja a GO
megnyomásával.
> Nyomja meg a DTV gombot, ha digitális TV jelet kíván fogadni
egy csatlakoztatott videoforrásról, ha az rendelkezésre áll.
> Nyomja meg a DVD gombot, ha DVD jelet kíván fogadni
egy csatlakoztatott DVD lejátszóról.
> Nyomja meg a CD gombot, ha audió CD-t akar hallgatni.
> Nyomja meg a V.MEM gombot, ha videót akar lejátszani
egy csatlakoztatott DVD/videó lejátszóról a számítógép
képernyőjén.
> Nyomja meg az A.MEM gombot egy csatlakoztatott audió
forrás lejátszásához.
A számjegyes gomboknak környezetfüggő funkcióik vannak.
Ezek használhatók például, egy bizonyos zeneszám, TV csatorna,
vagy rádióállomás kiválasztására.
> Nyomja meg a vagy a gombot egy zeneszámon belüli
kereséshez, illetve a következő vagy az előző csoportba
történő átlépésre.
> Nyomja meg a vagy a gombot ha az aktuális listában
vagy egy CD-n a következő vagy az előző zeneszámra akar
átlépni, illetve másik TV csatornára vagy rádióállomásra akar
átállni.

A távirányítóval például be- vagy kikapcsolhatja a
csatlakoztatott és a központi szobában rendelkezésre álló
jelforrásokat, átkapcsolhat TV csatornákat, rádióállomásokat
vagy zeneszámokat, és beállíthatja a hangerőt.

A színes gombok …
A színes gomboknak különféle funkciói vannak, a kiválasztott
hangforrástól függően. Ha egy set-top box csatornát néz a
számítógépén, a színes gombokat használhatja a set-top box
menülapján jelzett módon.
Egy BeoSound 5 beállításban vagy egy önálló BeoMaster 5
esetében, a színes gombok a színes listák kiválasztására
használatosak. Erről bővebben 'A színes listák' című részben
olvashat.
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A Beo5 távirányítót be kell állítani, hogy működtethesse a
rendszerben lévő termékeket. Ha további információkra van
szüksége, forduljon Bang & Olufsen képviselőjéhez.

Ne feledje, hogy a Beo5 kijelzője a meglévő készülékektől
függ, és annak beállítását a Bang & Olufsen
termékforgalmazó végzi el.

A Beo5-ön …
> Nyomja meg a
gombot, majd a Zones gombot, majd
annak a szobának a nevét, amelyikben tartózkodik, majd
azt a jelforrást, amelyiket működtetni kívánja.
> Nyomja meg az N.MUSIC gombot, ezzel átkapcsol az
N.Music jelforrásra.
> Nyomja meg az N.RADIO gombot, ezzel átkapcsol az
N.Radio-ra.
> Nyomja meg a PC gombot, ha a PC jelforrást kívánja
használni.
> Nyomja meg a V.MEM gombot, ha videót akar lejátszani
egy csatlakoztatott DVD/videó lejátszóról a számítógép
képernyőjén.
> Nyomja meg a TV gombot, ha televíziót szeretne nézni,
ha elérhető.
> Nyomja meg a DTV gombot, ha digitális TV jelet kíván
fogadni egy csatlakoztatott videoforrásról, ha az
rendelkezésre áll.
> Nyomja meg a DVD gombot, ha DVD jelet kíván fogadni
egy csatlakoztatott DVD lejátszóról.
> Nyomja meg a CD gombot, ha audió CD-t akar hallgatni.
> Nyomja meg az A.MEM gombot egy csatlakoztatott audió
forrás lejátszásához.
> Nyomja meg a vagy a gombot egy zeneszámon belüli
kereséshez, vagy a következő vagy az előző mappába
történő átlépésre.
> Nyomja meg a vagy a gombot ha az aktuális listában
vagy egy CD-n a következő vagy az előző zeneszámra akar
átlépni, illetve másik TV csatornára vagy rádióállomásra akar
átállni.
A színes gombok …
A színes gomboknak különféle funkciói vannak, a kiválasztott
hangforrástól függően. Ha egy set-top box csatornát néz a
számítógépén, a színes gombokat használhatja a set-top box
menülapján jelzett módon.
Egy BeoSound 5 beállításban vagy egy önálló BeoMaster 5
esetében, a színes gombok a színes listák kiválasztására
használatosak. Erről bővebben 'A színes listák' című részben
olvashat.
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Zene elérhetővé tétele

Zene keresése a számítógépen
Ahhoz, hogy a BeoPlayer-en lejátszási listákat hozhasson létre,
a zenének rendelkezésre kell állnia a számítógépen. Keresse
meg a számítógépen a már meglévő zenéket, vagy másolja át
azokat az audió CD-kről.
Amikor első alkalommal indítja el az N.MUSIC BeoPlayer jelforrást,
egy felkérés jelenik meg, hogy keresse meg a számítógépen a
lejátszható tartalmakat.
Zene keresése a számítógépen …
Keresést kell végrehajtani, amikor először használja a BeoPlayer-t,
vagy ha új tárolóeszközt akar hozzáadni.
> Kattintson egyet a meghajtó melletti jelölőnégyzetre.
> Kattintson még egyszer, ha el akarja távolítani a jelölést.
> Kattintson a START gombra a keresés megkezdéséhez.

A BeoPlayer/BeoPort internet kapcsolaton keresztül CD
információkat tölt le a BeoPortal-ról. Ahhoz, hogy információkat
fogadhasson a BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t,
és engedélyeznie kell a funkciót a ‘Configuration’ menüben,
továbbá a számítógépnek kapcsolódnia kell az internethez.
Ha a BeoPortal nem áll rendelkezésre mintegy 10 másodpercen
belül, a zeneszámok 'unknown'-ként lesznek regisztrálva.

Zeneszámok keresése, ha másik meghajtón találhatók …
> Kattintson a SETUP gombra a vezérlősávon, amikor az
N.MUSIC aktív.
> Kattintson a SCAN gombra.
> Jelölje be a megfelelő meghajtó(k)hoz tartozó jelölőnégyzetet.
Az előrehaladást vörös szín jelzi a meghajtó kiválasztó keretben.
> Kattintson a STOP gombra, ha le akar állítani egy folyamatban
lévő keresést.
> Kattintson a HIDE SCAN gombra, ha el akarja rejteni a
keresési opciókat.
A keresések addig folytatódnak, amíg a teljes keresés be nem
fejeződik. Mielőtt másolást indítana egy audió CD-ről, ellenőrizze
a másolási beállításokat. Ezt a ‘Configuration’ menüben, a SETUP
alatt, a vezérlősávban teheti meg. Erről bővebben 'A BeoPlayer
konfigurálása' című részben olvashat.
Ha a meglévő zeneszámok információs címkéket tartalmaznak,
például ‘Artists’, ‘Albums’ vagy ‘Genre’, ez az információ tárolásra
kerül a keresés során. Lásd az ‘N.MUSIC, N.RADIO vagy PHOTO
információk megtekintése és szerkesztése’ című részt, ahol erről
bővebben olvashat.
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Alapértelmezésként, az N.MUSIC mindig a 'Zene' mappában keresi
a zenét, a ‘Documents and settings\felhasználónév’ alatt, valamint
azokon a meghajtókon, amelyeket kezdetben bevont a keresésbe,
amikor első alkalommal aktiválta az N.MUSIC funkciót. Ezért
szükséges a merevlemezen elvégezni a keresést, ha a tárolt zene
egy másik meghajtón, vagy másik mappában van.
Zene másolása audió CD-ről
A BeoPlayer az interneten keresztül csatlakozik a BeoPortal-hoz,
hogy a CD-vel kapcsolatban információkat fogadjon, ha azok
rendelkezésre állnak.
Ha a célalkalmazás ablaka nincs megnyitva, akkor követheti
a másolás előrehaladását a COPY gomb alatt. Az előrehaladást
egy vörös vonal jelzi. Továbbá, a másolás előrehaladását a
vezérlősáv kijelzőjén is követheti.

Mielőtt másolatot készítene egy CD-ről …
> Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtóba és kattintson
a PC CD gombra.
> Kattintson a COPY gombra, amely a bal alsó sarokban
található. Ezzel megnyitja a 'Mappanézet'-et.
> A fogd-és-vidd módszerrel helyezze el az albumot új
mappaként, vagy …
>	 … kattintson a NEW FOLDER ikonra, hogy egy mappát
hozzon létre, amelybe egyes zeneszámokat helyezhet el a
fogd-és-vidd módszerrel.
A BeoPlayer megkezdi a másolást, és közben zajlik a másolás
alatt lévő fájl lejátszása. Az album vagy zeneszám másolás után
WMA fájlként lesz tárolva.
Másolás közben használhatja a vezérlősávot. Azonban a zene
másolása megszakad, ha teljesen kilép a BeoPlayer-ből.
N.MUSIC a számítógépen található mappákból…
Ha egy Windows mappából tartalmat fog meg, hogy áttegye a
BeoPlayer-re, akkor azt bárhol lerakhatja. A fogd-és-vidd művelet
elvégzése után, tetszése szerint rendezheti át a tartalmat, és
áthelyezhet zeneszámokat vagy albumokat a színes listákba is.
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Erről bővebben olvashat a‘Lejátszási listák létrehozása és
szerkesztése’ című részben.
A BeoPlayer-től más alkalmazásokig …
A BeoPlayer-ről át lehet tölteni tartalmat nem-Bang & Olufsen
szoftverre is, például CD-író alkalmazásokba. Általában elegendő
a fogd-és-vidd funkcióval áthelyezni a tartalmat a BeoPlayer-ről
az alkalmazásba. Ez akkor működik, ha ezt a funkciót támogatja
a szoftver.
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Művészi lemezborító

A BeoPlayer támogatja a művészi lemezborítókat az N.MUSIC
zenedarabjainál, akár zenébe épült képekként, vagy a zeneszám
illetve album mappájában elhelyezett kép formájában.
Albumborítók letöltése és frissítése …
A művészi lemezborítók a BeoPlayer minden nézetében láthatók a
képernyő bal oldalán. Ha regisztrálta a BeoPlayer-t, akkor elérheti
a BeoPortal-t, és a számítógépen történt zenekeresés után
megkezdheti az aktuális albumborítók frissítését, de le is tölthet
albumborítókat.

Ahhoz, hogy információkat és borítókat fogadhasson a
BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t. A funkciót
engedélyeztetni kell a 'Configuration' menüben, és a
számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

> Kattintson az aktuális nézetre és tartsa megnyomva a
gombot felül, a BeoPlayer-en a bal sarokban.
> Vigye a kurzort az 'Albums'-ra, majd engedje fel az
egérgombot.
> A jobb egérgombbal kattintson egy albumra, hogy
megtekinthesse a rendelkezésre álló opciókat.
Máskülönben, a fogd-és-vidd funkcióval közvetlenül is átvihet
fényképet egy zeneszámra vagy albumra a BeoPlayer-en.
Amikor behelyez egy CD-t és a PC CD gombra kattint, a
BeoPlayer automatikusan megjeleníti a borítót, ha az jelen
van egy fájlban.
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Tegye elérhetővé fényképeit

Ha a BeoPlayer-en használni kívánja a PHOTO funkciót, először
elérhetővé kell tennie képeit és videoklipjeit a BeoPlayer-en.
Egy kép vagy videoklip áthúzható az egérrel egy Windows
mappából a PHOTO nézetbe.
1. A képeket és videoklipeket egy almappában helyezze el a
'Képek' mappában. A 'Képek' mappa a Windows 'Documents
and settings' elnevezésű mappájában található. A mappa
pontos helye az adott számítógép konfigurációjától függ.
2. Amikor aktiválja a PHOTO funkciót a BeoPlayer-ben,
automatikusan megtörténik a 'Képek' mappa áttekintése,
és az almappában elhelyezett képek vagy videoklipek
elérhetővé válnak.
3. Ha azt kívánja, hogy a képek és videoklipek elérhetők legyenek,
amikor a televízión keresztül aktiválja a BeoMaster 5-öt, akkor
át kell helyeznie a fájlokat a BeoMaster 5-re. Erről bővebben
'A tartalom átrendezése' című részben olvashat.
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Webhelyek elérhetővé tétele

A web funkció csak akkor használható, ha a BeoMaster 5 része
az elrendezésnek.
Az Internet Explorerben egy ‘BeoMaster 5’ elnevezésű mappa
kerül a 'Kedvencek' alá. Ha webhelyeket tárol ebben a mappában,
akkor ezeket megtekintheti a televízión a 'WEB' forráson keresztül.
Almappákat is létrehozhat a ‘BeoMaster 5’ nevű mappán belül,
és ezek csoportként fognak megjelenni a televízió képernyőjén.

A megtekinteni kívánt webhelyek hozzáadása a televízión.
A Web jelforrásnak a televízión történő használatával
kapcsolatban, lásd a BeoMaster 5 útmutatóját.

Az Internet Explorer-ben …
> Kattintson a 'Kedvencek'-re.
> Kattintson a 'Hozzáadás a Kedvencekhez...' sávra.
> Válassza a‘BeoMaster 5’ mappát, vagy …
> … Kattintson a ‘Létrehozás helye’ sávra és hozzon létre egy
almappát.
Ezek után megtekintheti a webhelyet a televízió képernyőjén.
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A BeoPlayer napi használata

Zeneszámok lejátszása, rádióállomások meghallgatása
és képek nézegetése
Ha egy audió CD-t szeretne meghallgatni a számítógépén, akkor
helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtóba, majd kattintson a
PC CD gombra. A vezérlősávon kiválaszthatja a zeneszámokat,
szüneteltetheti a lejátszást, vagy átkapcsolhat több-CD-s módra,
ha egynél több CD-ROM meghajtója van.
Arról, hogy egy audió CD-ről hogyan másolhat át zenét a
BeoPlayer-re, bővebben olvashat a 'Másolás audió CD-ről' című
részben.
Audió CD lejátszása …
> Kattintson a PC CD gombra. Megkezdődik az első
zeneszám lejátszása.

Ahhoz, hogy információkat és borítókat fogadhasson a
BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t. A funkciót
engedélyeztetni kell a 'Configuration' menüben, és a
számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

Miután rákattintott a PC CD gombra, a BeoPlayer csatlakozik a
BeoPortal-hoz, hogy információkat gyűjtsön az éppen játszott
zeneszámról. Ha áttekintést szeretne, vagy közvetlenül szeretné
lejátszani CD lemezeit a listákból, egyszerűen kattintson ismét
a PC CD gombra, hogy megjelenítse a PC CD listát.
Máskülönben, használhatja a vezérlősávon a gombokat is.
> A megnyomásával továbbléphet a következő zeneszámra.
> A megnyomásával továbbléphet az előző zeneszámra.
> Kattintson a vagy a gombra, ha az aktív jelforrás következő
csoportjára kíván átlépni.
> A STOP gombra kattintással szüneteltetheti egy zeneszám
lejátszását.
> A GO gombra kattintással folytathatja a lejátszást.
Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben …
> Kattintson a SETUP gombra a vezérlősávon, hogy megjelenjen
a RANDOM funkció.
> Kattintson a RANDOM gombra, ha a CD zeneszámait
véletlenszerű sorrendben szeretné lejátszani. A RANDOM
fehér színűvé válik.
Minden további zeneszám véletlenszerű sorrendben lesz lejátszva,
amíg a beállítást meg nem változtatják.
> Ha vissza kíván térni normál lejátszási módra, akkor kattintson
a SETUP gombra, hogy a RANDOM megjelenjen.
> Kattintson a RANDOM -ra egyszer, mire a RANDOM ismét
szürkévé válik.
> Kattintson az EXIT gombra, ha ki akar lépni a SETUP-ból.
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N.RADIO hallgatása …
Használja a vezérlősávot rádióállomások hallgatásának
megkezdésére, illetve új állomásra vagy csoportra való átlépésre.
> Kattintson az N.RADIO gombra, hogy elindítsa a
rendelkezésre álló rádióállomások meghallgatását.
> A megnyomásával továbbléphet a következő rádióállomásra.
> A megnyomásával továbbléphet az előző állomásra.
> Kattintson a vagy a gombra, ha át kíván lépni az előző
vagy a következő csoportra.
> Egy állomás meghallgatásához használja a billentyűzeten
található számjegyes gombokat.
Képek megtekintése …
Használhatja a vezérlősávot a rendelkezésre álló képek
megtekintésére és a közöttük végezhető navigálásra. A
kiválasztott képet kinagyíthatja, vagy elforgathatja, vagy
megnézheti diavetítésként a képeket.
> Kattintson a PHOTO gombra, ha fényképeket kíván nézegetni.
> Kattintson duplán a képre, ha meg akarja nézni.
> Kattintson a vagy a gombra, ha át kíván lépni az előző
vagy a következő fényképre.
> Kattintson a vagy a gombra, ha a következő csoportra
kíván átlépni.
> Használja a ‘ROTATE’ gombot a lejátszási ablakban a
fénykép elforgatására.
> Használja a – ‘ZOOM’ + gombot a lejátszási ablakban a
nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
> Ha egy képet kíván kiválasztani egy listából, használja a
billentyűzeten található számjegyes gombokat.
Átkapcsolás nézetek között egy jelforráson belül
Ha aktivált egy jelforrást a BeoPlayer-en, átkapcsolhat a nézetek
között, hogy másként is megtekinthesse gyűjteményét. A nézetek
átváltásának módja minden jelforrás esetében ugyanaz.
Ha a listákat a jelforrás gombra történő kétszeri kattintással éri
el, akkor a listanézet megmarad a képernyőn.

Itt ábrázoljuk az N.MUSIC különféle nézeteit.

Nézet átváltása …
> Egy jelforrás aktiválása.
> Nyomja meg a ‘TAB’gombot, vagy …
> … kattintson a bal felső sarokban található nézet-ikonra és
tartsa megnyomva az egérgombot, majd vigye a kurzort a
kívánt nézetre és engedje fel az egérgombot, vagy …
> … kattintson többször a bal felső sarokban található gombra.
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N.MUSIC, N.RADIO vagy PHOTO megtekintése és
szerkesztése
Egy zeneszám hallgatása közben vagy egy kép megtekintésekor,
az aktuálisan megjelenő tartalommal kapcsolatban információkat
lehet előhívni.
> Kattintson az INFO gombra a vezérlősávon az információ
megjelenítéséhez.
A zeneszámhoz tartozó információk megjelenítése …
> Vigye a kurzort a szerkeszteni kívánt kategóriára.
> Kattintson egyszer arra az információra, például cím, amelyet
szerkeszteni kíván.
> Gépelje be az információkat.
> Nyomja meg a billentyűzeten az ‘ENTER’ gombot a mentéshez
és a kilépéshez.
Egy, a módosítás megerősítését kérő üzenet fog megjelenni.

A szürke lejátszási sáv áthelyezésével 'átugorhat' egy
bizonyos pontra a zeneszámon belül.

Ha módosítja a zeneszám információit, a BeoPlayer
megerősítést kér.
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N.RADIO információk megtekintése…
> Kattintson az INFO gombra a vezérlősávon.
Az aktuális állomásra vonatkozó információk megjelennek
a képernyőn.
Az INFO gomb fehér színűvé válik a vezérlősávon.
> Kattintson a CLOSE INFO gombra a menüben, vagy …
> … kattintson az INFO gombra a vezérlősávon, ha ki kíván
lépni az INFO menüből.

Az N.RADIO állomások információinak megtekintése
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A képre vonatkozó információk megtekintése …
> Kattintson az INFO gombra a vezérlősávon.
Az aktuális képre vonatkozó információk megjelennek a
képernyőn.
A PHOTO információk megjelenítése …
> Vigye a kurzort a szerkeszteni kívánt kategóriára.
> Kattintson egyszer arra az információra, például cím, amelyet
szerkeszteni kíván.
> Gépelje be az információkat.
> Nyomja meg a billentyűzeten az ‘ENTER’ vagy a ’TAB’ gombot
a mentéshez és a kilépéshez.
> Kattintson a CLOSE INFO gombra az információs ablak alján,
vagy …
> … kattintson az INFO gombra a vezérlősávon, ha ki kíván
lépni az INFO-ból.
Zeneszámok, állomások vagy képek keresése.
A BeoPlayer segítségével kereshet tartalmat, megtalálhatja a
kívánt zeneszámot, állomást vagy képet.
Fényképek címkeadatainak szerkesztése.

Keresés …
Aktiválja a jelforrást és azt a nézetet, amelyben keresni kíván.
> Gépelje be pontosan mit keres, például Madonna. Az ezt a
nevet tartalmazó anyag kiemelten jelenik meg, vagy …
> … gépelje be annak az első betűjét vagy számát, amit keres.
Például, írja be a ‘g’ betűt a German-keresésére a‘Language’
részben vagy az ‘r’ betűt a ‘Rock’ -hoz a ‘Genre’-alatt.
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Lejátszási listák létrehozása és
szerkesztése

Lejátszási lista nézet a BeoPlayer-en.

Válassza ki, hogy hol legyen a lejátszási lista elérhető.

Kedvenc zeneszámait, rádióállomásait, képeit és videoklipjeit
elhelyezheti lejátszási listákban. A lejátszási listákat később
bármikor módosíthatja is. Továbbá zeneszámokat, képeket,
vagy videoklipeket a BeoPlayer-ről közvetlenül helyezhet át a
számítógépre telepített más alkalmazásokba.
Ne feledje, hogy a lejátszási lista nem foglal el újabb helyet a
számítógépén, mert ez csak a lejátszás sorrendjét jelzi, és nem
fájlok újabb másolatát jelenti.
Egy lejátszási lista létrehozása a BeoPlayer segítségével…
> Kattintson a COPY gombra.
> Kattintson a NEW PLAYLIST gombra (vagy kattintson a
jobb egérgombbal a NEW PLAYLIST) gombra és tartsa
megnyomva.
> Válassza ki a kívánt listafajtát:
A BeoPlayer esetében (egy helyi lejátszási lista áll
rendelkezésre a számítógépén). A BeoMaster 5 esetében
(egy lejátszási lista áll rendelkezésre a BeoMaster 5-ön), a
BeoPlayer & BeoMaster 5 esetében (egy lejátszási lista áll
rendelkezésre mindkét eszközön, a BeoMaster 5-ön és a
BeoPlayer-en).
Egynél több fájl hozzáadása a lejátszási listához …
> Tartsa megnyomva a 'SHIFT' billentyűt, majd kattintson a
zeneszámok, állomások, képek, és videoklipek sorozatának
első és utolsó tagjára.
> Ha ehelyett a 'CTRL' billentyűt tartja megnyomva, több
zeneszámot, állomást, képet vagy videoklipet választhat ki
egyenként.
> Most a 'fogd-és-vidd' módszerrel a kiválasztott tételeket
áthelyezheti az új lejátszási listába.
> Kattintson a DONE gombra a mentéshez.
Ha tartalmat töltenek fel a BeoPlayer-re, a tartalom a
BeoMaster 5-re is átmásolódik. Hasonló módon, ha hozzáad
tételeket a televízió képernyőjén a lejátszási listákhoz, akkor az
tükröződni fog a BeoPlayer lejátszási listáiban is.

A lejátszási listák tetszés szerint átnevezhetők.

Lejátszási listák és színes listák átnevezése …
> A jobb egérgombbal kattintson a listára és válassza a
‘Rename playlist’ opciót.
> Írja be az új nevet.
> Kattintson az ‘ENTER’ gombra a mentéshez.
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Tartalom eltávolítása lejátszási listákról …
> Kattintson rá és húzza át a tartalmat a lejátszási listából a
lomtárba, vagy …
> … kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra és válassza
a 'Remove' parancsot.

A BeoPlayer/BeoPort lomtár látható a fenti illusztráció
jobb sarkában.

Ne feledje, hogy a lejátszási listákból eltávolított zeneszámok,
állomások, képek vagy videoklipek nem lesznek letörölve a
számítógépről.
Visszaállítás a lomtárból …
A korábban eltávolított zeneszámokat, állomásokat vagy képeket
bármikor visszaállíthatja (de akkor nem, ha azokat a lejátszási
lista nézetekben távolította el).
> Nézet módosítása.
> Kattintson a 'Removed'-ra.
> Kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra és válassza a
'Restore' parancsot.
Megjegyzés: a lejátszási lista törlése nem jelenti a zenei kollekció
tartalmának törlését.
Ne feledje, hogy lejátszási listákat nem lehet eltávolítás után újra
visszaállítani. Képek, videók és zeneszámok csak akkor állíthatók
vissza eltávolítás után, ha nem a lejátszási lista nézetben, hanem
valamilyen más nézetben távolították el őket.
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A tartalom rendezése

Ha rendszere BeoMaster 5-öt is tartalmaz, akkor zenei képek
és videók egyszerűen és gyorsan mozgathatók a számítógép
és a BeoMaster 5 között. Előnyös, ha mindkét helyen tarthat
másolatot.
Ha egy audió CD-t másolt, a zeneszámok csak akkor lesznek
elérhetők a BeoMaster 5-ön, ha a konfiguráció beállítása ‘Copy
to BeoMaster 5’.
Ha a BeoPlayer CD-k helyi, számítógépen történő tárolására van
konfigurálva, akkor át kell helyezni a zenét a BeoMaster 5-re,
hogy a tartalom a televízióról is elérhető legyen. Ugyanez
vonatkozik a BeoPlayer-re importált képekre vagy videoklipekre
is. Erről bővebben 'A BeoPlayer konfigurálása' című részben
olvashat.
A tartalom elhelyezése
A tartalom előtt ikonok találhatók, amelyek jelzik, hogy hol
található a tartalom. Az ikonok csak akkor állnak rendelkezésre,
ha számítógépe csatlakoztatva van a BeoMaster 5-höz.
A tartalom az ön számítógépén van elhelyezve.
A tartalom a BeoMaster 5-ön van elhelyezve.
A tartalom az ön számítógépén és a BeoMaster 5-ön is
el van helyezve.

*Ha az elrendezésben egy BeoSound 5 is szerepel, a
menüválaszték ennek megfelelő lesz, például ‘Move to
BeoSound 5’.

A tartalom áthelyezése …
> Kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra.
> Válassza ki a kívánt opciót:
‘Copy from BeoMaster’
‘Move from BeoMaster’
‘Delete from BeoMaster’
Ne feledje, hogy az a tartalom lesz teljesen törölve, amely csak
a BeoMaster-en van tárolva , ha a BeoMaster 5-ről törli azt.
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Javasolt, hogy mindig tartson egy másolatot a zenei
fájlokból és képekből vagy a számítógépen, vagy egy
tárolóeszközön, például egy hordozható merevlemezen.

Fájlok szinkronizálása
Ha akkor változtat a lejátszási listákon, akár a számítógépen,
akár a televízión keresztül, amikor a BeoMaster 5 nincs
csatlakoztatva a számítógéphez, fontos tudni, hogy ezek a
változtatások hogyan hatnak.
Ha bármelyik helyen bármilyen változás történik, az
automatikusan átmásolódik a másik helyre, amikor ismét
csatlakoztatja a BeoPlayer/BeoPort-ot és a BeoMaster 5-öt.
Ha mindkét helyen történtek változtatások, a számítógépen
lévő változat felülírja a BeoMaster 5-ön helyileg tárolt változatot.
Például: Egy képet forgat el a számítógépen egy szoftverrel.
Amikor ismét csatlakoztatja a BeoMaster 5-öt a számítógéphez,
a változás a BeoMaster 5-ön is megtörténik.
A számítógép és a BeoMaster 5 között bármikor elvégezheti a
szinkronizálást.
> A jobb egérgombbal kattintson a Bang & Olufsen ikonra.
> Válassza a `Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5´ funkciót.
Ha megszakad a kapcsolat
Ha fájlokat kíván átmásolni a BeoMaster 5-re vagy a BeoSound
5-re, a kapcsolat megszakadhat, ha például a hálózatot
újraindították. Egy párbeszédablak jelenik meg, amely kéri a
BeoMaster 5 illetve a BeoSound 5 IP címének beírását.
A BeoMaster 5 IP címe
Ha meg akarja tekinteni a BeoMaster 5 IP címét, kapcsolja
be a BeoMaster 5-öt, hívja elő a menülapot, majd a 9
megnyomásával nyissa meg a Configuration menüt, nyomja
meg a vörös gombot a távirányítón, majd közvetlenül ez után
a GO gombot. A nyíl jelzésű gombokat használva lépjen a
‘Network info’ funkcióra, majd nyomja meg a GO-t. Ez után
láthatóvá válik a BeoMaster 5 IP címe. Most írja be az IP címet
a BeoPlayer menüjébe, és létrehozhatja a kapcsolatot.
A BeoSound 5 IP címe
A BeoSound 5 IP címének megtekintéséhez, kapcsolja be
a BeoSound 5-öt, vigye a navigációs mutatót a ‘MODE’
funkcióra, a vezérlőtárcsával jelölje ki a SETTINGS funkciót,
nyomja meg a jobb nyílgombot kétszer, majd azonnal utána
a GO gombot, hogy aktiválja a ‘SERVICE SETTINGS’ funkciót.
Vigye a navigációs mutatót a NETWORK INFO funkcióra. Ez
után láthatóvá válik a BeoSound 5 IP címe. Most írja be az IP
címet a BeoPlayer menüjébe, és létrehozhatja a kapcsolatot.
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*Ha az elrendezésben egy BeoSound 5 is szerepel, a
menüválaszték ennek megfelelő lesz, például ‘Connect to
BeoSound 5’.

A kapcsolat állapota
Amikor fájlok áthelyezése folyik a számítógépről a BeoMaster 5-re,
a másolási folyamatról több információt szerezhet, ha az egeret
a Tálcán található Bang & Olufsen ikonra helyezi.
Ha van kapcsolat, a Bang & Olufsen ikon fekete színű.
Ha nincs kapcsolat a számítógép és a BeoMaster 5 között,
az ikon szürke színű. A kapcsolat visszaállításához, a jobb
egérgombbal kattintson az ikonra, és válassza a ‘Connect
to BeoMaster 5’* funkciót.
A fájl áthelyezése közben a Bang & Olufsen ikon vörös
színű.
A számítógép és a BeoMaster 5 között történő másolás
előrehaladása
‘BeoPlayer <-> BeoMaster 5’ (vagy ‘BeoPort <-> BeoMaster 5’)
Jelzi, hogy a tartalom szinkronizálása zajlik a számítógép és a
BeoMaster 5 között.
‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5’
Jelzi, hogy az N.MUSIC zeneszámok másolása zajlik a
számítógép és a BeoMaster 5 között.
‘PHOTO <-> BeoMaster 5’
Jelzi, hogy a PHOTO másolása zajlik a számítógép és a
BeoMaster 5 között.
Ezeket a tevékenységeket törölheti, ha a jobb egérgombbal
kattint a Bang & Olufsen ikonra és kiválasztja a törlési opciót
az 'Activity' alatt.
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A BeoMedia 1 használata

Ha rendszerében van BeoMedia 1, akkor a jelen útmutatóban
leírtak az ön készülékére nem vonatkoznak.
Kérjük, tekintse meg az on-line útmutatót, amely ismerteti a
BeoPlayer/BeoPort és a BeoMedia 1 együttes használatát.
Az alábbi ugrópontról (linkről) nyithatja meg az on-line
útmutatót. Az útmutató csak angol nyelven olvasható.
Link to BeoMedia 1/BeoPlayer Guide.
(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html)
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A BeoMaster 5 és a BeoSound 5
használata

A BeoMaster 5 segítségével könnyen hozzáférhet a digitális
zenéhez, személyes fényképeihez, kedvenc weblapjaihoz és
világszerte több mint 5000 internetes rádióállomáshoz.

Ebben a részben ismertetjük a BeoMaster 5-öt és BeoSound 5-öt
tartalmazó beállításokat. Ebben az útmutatóban a BeoMaster 5
és a BeoSound 5 beállításokat egyszerűen BeoMaster 5
beállításoknak nevezzük. A BeoMaster 5-nél leírt minden videó
opció attól függ, hogy a BeoMaster 5 egy kompatibilis
televízióhoz van-e csatlakoztatva. Minden BeoSound 5 leírás
akkor érvényes, ha a BeoSound 5 része az elrendezésnek.
A használat megkezdése előtt
Ahhoz, hogy használhassa az N.MUSIC, PHOTO és WEB
jelforrásokat, a BeoPlayer-t kell használnia a digitális zenék és
képek továbbítására a számítógép és a BeoMaster 5 között,
valamint kedvenc webhelyeinek tárolására, amint ezt a jelen
útmutatóban korábban ismertettük.
A BeoMaster 5 bekapcsolása
A BeoMaster 5-öt kétféleképpen aktiválhatja. Aktiválhat egy
hangforrást a BeoSound 5-ben, vagy aktiválhatja a BeoMaster 5
jelforrásokat a televízión keresztül.
A BeoMaster 5 vagy a BeoSound 5 útmutatójában olvassa el a
készülékek használatáról szóló leírást.
A négy jelforrás
A BeoMaster 5 többféle lehetőséget kínál a négy jelforráson,
N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO és WEB, belüli böngészésre.
Az útmutatókban ismertetett módon, minden egyes jelforrás
menülapja további használati lehetőségeket kínál, amelyeket itt
nem ismertetünk.
Ne feledje, hogy ha a BeoSound 5 része az elrendezésnek, akkor
a BeoSound 5 az N.MUSIC és az N.RADIO számára böngészőként
szolgál, így ezeknek a forrásoknak a tartalmát nem böngészheti
a televízió képernyőjén.
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Színes listák

Ha a BeoMaster 5 része az elrendezésnek, egy további
szolgáltatás, a színes listák, válik elérhetővé.
Ezek olyan lejátszási listák, amelyeket a távirányító színes
gombjaival választanak ki. Ez egyszerűen elérhetővé teszi
ezeket a listákat egy gomb egyetlen lenyomásával, és egy
csatlakoztatott szobából is, ha ez ki van alakítva.
A színes listákra vonatkozó alapismeretek
Színes listákat állíthat össze kedvenc zeneszámaiból,
rádióállomásaiból és képeiből. Színes listákat szerkeszthet a
számítógépén keresztül bármilyen más lejátszási listával azonos
módon, de a távirányító segítségével is. Ezt a készülékeihez
adott útmutatók ismertetik.
Jelforrás
N.MUSIC
PHOTO 		
N.RADIO

A lejátszási lista nézet színes listákkal a BeoPlayer-en.

A színes listák korlátai
Az alapértelmezett határ 9
Nincs határ
Az alapértelmezett határ 99

Az N.MUSIC és az N.RADIO esetében a beírható tételek
számának korlátját módosíthatja a ‘Configuration‘ menüben
a SETUP alatt.
A tartalmat a neki megfelelő szín jelzi. Ne feledje, hogy bármilyen
tartalom tartozhat mind a négy listához. Ha egy színes listáról
játszik le zeneszámokat, a BeoMaster 5 vagy a BeoSound 5 csak
annak a bizonyos listának a tartalmát játsza le.
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A BeoMaster 5 speciális funkciói

Tartalom átnevezése …
A BeoPlayer-en a tételeket legegyszerűbben a számítógépen
keresztül nevezheti át. Azonban az átnevezési funkciót is
használhatja, amelyet a televízió képernyőjén a jelforrás
menülapján keresztül tehet elérhetővé:
> A menülapon válassza a 'Rename' funkciót.
Nyomja meg a gombot, hogy megjelenjen egy
‘betűzősáv’, nyomja meg a és a gombot az írásjelek
közötti mozgáshoz, majd a GO megnyomásával válasszon
ki egy írásjelet.
A nagy- és kisbetűk közötti átváltáshoz, nyomja meg a
gombot többször egymás után. Az elnevezés mezőbe a
megnyomásával térhet vissza.
Az elnevezés mezőben; használja a és a gombot az
írásjelek közötti mozgáshoz, a STOP megnyomásával
törölhet egy írásjelet, a GO megnyomásával pedig tárolhat
egy elnevezést.
Play Timer
Ha egy csatlakoztatott rendszerben a fő videó vagy audió készülék
el van látva Play Timer funkcióval, a BeoMaster 5 kiválasztható
Play Timer jelforrásként. Ha a BeoMaster 5 Play Timer jelforrásként
van kiválasztva, a vörös listában szereplő tételek le lesznek játszva,
ha a Play Timer elindul. Ez azt jelenti, hogy annak a tartalomnak,
amelyiket a Play Timer funkció segítségével szeretne meghallgatni,
szerepelnie kell a vörös listában.
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Master Link opciók

A következő részben ismertetünk három alapbeállítást a
BeoMaster 5, a BeoSound 5 és a számítógép esetében, és az
ehhez használandó Option beállításokat.
A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 együtt egy szobában …
A BeoMaster 5 az Option 1 esetében:
A BeoMaster 5 reagál az N.MUSIC, N.RADIO jeleire és
megszólaltatja a hangot a BeoMaster 5-höz csatlakoztatott
hangszórókon.
A PHOTO és a WEB nem áll rendelkezésre.

A BeoMaster 5 és egy televízió készülék …
A BeoMaster 5 az Option 0 esetében:
A BeoMaster 5 reagál az N.MUSIC, N.RADIO jeleire. A PC
aktiválásával hívja elő a PHOTO és a WEB forrásokat a televízión.
Ebben az elrendezésben a hangok a televízióhoz csatlakoztatott
hangszórókon hallhatók.

Ne feledje, hogy a BeoMaster 5-ről videojelet nem lehet
elküldeni a csatlakoztatott szobában elhelyezett televízióhoz.

A televízió az Option 2 esetében:
A televízió minden jelforrás parancsára reagál, és lejátsza a hangot
a televízióhoz csatlakoztatott hangszórókon.
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Teljesen integrált rendszer …

Ebben az elrendezésben a BeoMaster 5, a BeoSound 5 és a
televízió egy szobában van elhelyezve.
A BeoMaster 5 az Option 0 esetében:
Az N.MUSIC és az N.RADIO böngészése a BeoSound 5-ön
történik.
A televízió az Option 2 esetében:
A televízió minden jelforrás parancsára reagál. A PHOTO és a
WEB rendelkezésre áll.
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A készülékek két szobában vannak elhelyezve …

Fontos! A BeoSound 5 csatlakoztatási opciói az Option 0, 1
és 2 opciókra korlátozódnak. AV rendszer csatlakoztatásáról
és a rendszer működtetéséről a Bang & Olufsen televíziójához
adott útmutatókban olvashat bővebben.

Ebben az elrendezésben a BeoSound 5 és a BeoMaster 5 együtt
egy szobában (a csatlakoztatott szobában) vannak elhelyezve a
televízió pedig egy másik szobában van (a központi szobában).
A BeoSound 5/BeoMaster 5 az Option 2 esetében:
Az N.MUSIC és az N.RADIO rendelkezésre áll a BeoSound 5-ön
a központi szobából érkező hang pedig hallható a csatlakoztatott
szobában.
A televízió az Option 2 esetében:
Az N.MUSIC és az N.RADIO meghallgatása a televízió hangszóróin
keresztül.
A PHOTO és a WEB nem áll rendelkezésre.
Jelforrások meghallgatása a központi szobában …
A Beo4-en …
> Nyomja meg a LIST gombot, hogy az ‘N.RADIO’ vagy az
‘N.MUSIC’ jelenjen meg a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja
meg a GO gombot.
A Beo5-ön …
> Nyomja meg az ‘N.MUSIC’ vagy az ‘N.RADIO’ gombot
(szoftgombok).
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Hordozható eszközök
használata a BeoPlayer-rel

A BeoPlayer segítségével átmásolhat zenét a BeoSound 2-re, a
BeoSound 6-ra és a Serenata zenés telefonra. Használja fel a
BeoPlayer-t a zenei fájlok rendezésére az eszközön és másoljon
át további zeneszámokat N.MUSIC gyűjteményéből. Hordozható
készülékének használatáról bővebben a termékhez adott
útmutatóban olvashat.
Ha zeneszámokat szeretne másolni a BeoPlayer N.MUSIC
funkciójával valamelyik eszközre, gondoskodjék arról, hogy
azok csatlakoztatva legyenek a számítógéphez. A BeoSound 2
legyen saját alapegységére helyezve, a BeoSound 6 és a Serenata
pedig legyen a készülékekhez mellékelt USB kábelen keresztül
csatlakoztatva.
A Serenata esetében használja az MTP módot. A Serenata
útmutatójában bővebb információt talál a telefon beállításainak
használatáról.
Zene másolása a hordozható eszközre
> Aktiválja az N.MUSIC funkciót a BeoPlayer-en.
> Kattintson a COPY parancsra, hogy hozzáférjen a hordozható
eszköz(ök)höz.
Az eszközön megjelenik a tartalom és kijelez egy áttekintést a
már tárolt zenéről. Az eszközök listája fölött található egy tárolási
kapacitás indikátor, amely jelzi a még szabad tárolási kapacitást.
Zeneszámok másolása a lejátszási listákból egy eszközre …
> Kattintson egy zeneszámra vagy albumra, és húzza át az
eszközre.
Ha CD-ről kíván másolni, akkor ne feledje, hogy először a
BeoPlayer-re kell másolnia. Lásd a 'Zene másolása audió CD-ről'
című részt.
A zeneszám, vagy album azonnal megjelenik az eszközön, és a
zene alatt egy indikátor mutatja a másolási folyamat állapotát,
az alább bemutatott módon.
Ne feledje, hogy meg kell várnia, hogy a végrehajtás indikátor
teljesen megteljen, mert addig nem teljes a másolás.
A BeoPlayer funkciók zeneszámok másolása közben is
használhatók, mindaddig amíg az N.MUSIC funkcióban marad.
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A másolás törlésére, válassza ki a zeneszámot vagy albumot az
eszközön, majd a lomtárba húzással törölje azt. A másolás akkor
is megszakad, ha teljesen kilép a BeoPlayer-ből vagy az eszköz
csatlakozóját kihúzza a hálózati aljzatból. A hordozható eszközök
nem támogatják a színes listákat.
Megjegyzés! A lejátszási szolgáltatást és a zenemásolást
egyidejűleg nem használhatja a BeoSound 6 és a Serenata
esetében.
Zeneszámok rendezése egy hordozható lejátszón
A hordozható lejátszón a zenei fájlok rendezése ugyanúgy
történik, mint a BeoPlayer-en az N.MUSIC segítségével végzett
rendezés. A zeneszámok rendezéséhez a hordozható lejátszónak
csatlakoztatva kell lennie a számítógéphez.
MEGJEGYZÉS! Másolás közben elrejtheti az N.MUSIC
nézetet és követheti a másolás folyamatát a képernyő jobb
oldalán található vezérlősávon. Másolás közben használhatja
a vezérlősávot.

DRM fájlok általános kezelése
A BeoPlayer csak a Microsoft Windows Media DRM által védett
zenék lejátszását támogatja. Ez azt jelenti, hogy a DRM által
védett zenét egyszer le kell játszania a Windows Media Player
segítségével, mielőtt átmásolhatná a BeoPlayer-re. Az Apple
Fairplay DRM nem támogatott. A DRM által védett zeneszámok
korlátozott számú másolást tesznek lehetővé hordozható
eszközökre. Ezt a számot a zenebolt vagy a lemezkiadó
határozza meg és akár végtelen is lehet.
A DRM által védett zene átmásolható a Serenata-ra és a
BeoSound 6-ra és le is játszható, ha a licenc a BeoPlayeren van telepítve. A BeoSound 6 azonban nem támogatja az
'időkorlátos' licenceket.
Ha zenét másol át a BeoMaster 5-re vagy a BeoMedia 1-re,
a DRM által védett zene átmásolása is megtörténik, meg is
jelenik a listákban, de a lejátszás nem lehetséges.
Ne feledje, hogy a BeoSound 2 nem támogatja a DRM fájlokat.
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A BeoSound 2 sajátosságai

A BeoSound 2 aktiválása…
> Kattintson az N.MUSIC funkcióra a BeoPlayer-en.
Ne feledje, hogy nem lehetséges egyidejűleg másolást is végezni,
és a BeoSound 2-t is működtetni.
Ha fájlokat szeretne másolni, miután elindította a lejátszást
a BeoPlayer-en …
> Emelje ki a BeoSystem 2-t az alapegységből.
> Helyezze vissza a BeoSound 2-t.
> Máskülönben, nyomja meg a GO gombot és tartsa
megnyomva 3 másodpercig.
A BeoSound 2 és a Windows Vista
Ahhoz, hogy a BeoSound 2 és a Windows Vista megfelelően
működjön együtt, a ‘Service Pack 1’ javítócsomagot telepíteni
kell a számítógépre. A BeoSound 2-nek iTunes módban kell
lennie (vagy Mass Storage módban) a BeoSound 2 útmutatóban
leírtaknak megfelelően.
A BeoSound 2 általános hordozható eszközként lesz
reprezentálva és kezelve, és nem jelenik meg BeoSound 2
ikonként a BeoPlayer-en. A BeoSound 2-nek Vista alatt nem
lesznek meg ugyanazok a funkciói, mint Windows XP alatt,
ahol mappákon belül áthelyezhet fájlokat, stb.
A BeoSound 2-nek Windows Vista alatti korlátai miatt, hozzon
létre egy mappát az SD kártya főkönyvtárában található
zeneszámok lejátszására.
Ne feledje azt sem, hogy a BeoSound 2 ‘Firmware update
application’, amelynek neve ‘BeoSound 2_PC.exe’ nem fut
Windows Vista alatt; ami azt jelenti, hogy nem lesz módja a
BeoSound 2 firmware frissítésére Windows Vista alatt.
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Memóriakártya formázása a BeoSound 2 számára
Néhány esetben hasznos lehet a tárolóeszköz (a memóriakártya)
formázása, hogy lehetővé váljon zeneszámok másolása a
BeoSound 2-re. Egy kártya formázása a kártya teljes tartalmának
törlését jelenti.
A formázás módja …
Helyezze a BeoSystem 2-t az alapegységre. A PC CD vagy az
N.MUSIC ne legyen aktiválva a BeoPlayer-en.
> Kattintson a CONFIG funkcióra a vezérlősávon, hogy elérhesse
a ‘Configuration’ menüt.
> Jelölje ki a ‘Portable devices' fület.
A BeoPlayer-en a ‘Portable devices’ fül jobb oldala tájékoztat arról,
hogy mennyi szabad hely áll rendelkezésre a memóriakártyán,
és arról, hogy mennyi az adathordozó teljes tárolókapacitása.
> Kattintson a ‘Refresh’ gombra, ha ki akarja listázni a
rendelkezésre álló eszközöket.
> Válassza ki a formázni kívánt tárolóeszközt.
> Kattintson a ‘Format’gombra.
Láthatóvá válik a ‘formatting portable …’ felirat, és megkezdődik
a formázás. Ne feledje, hogy a formázás nem lehetséges, ha
írásvédelemmel látta el az eszközt.
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A BeoPlayer konfigurálása

N.MUSIC beállítások
Mielőtt tárolás céljából átmásolná audió CD-it a számítógépére,
hasznos, ha beállítja a másolás módját.
A másolás minősége
Válassza ki tetszése szerint a másolni kívánt zene minőségét.
Két másolási helyhez rendelhet másolási minőséget: a
merevlemezhez vagy egy hordozható eszközhöz.
> A BeoPlayer sávban, kattintson a SETUP gombra.
> Kattintson a CONFIG gombra.
> Kattintson a ‘CD Copying’ fülre.
A másolás minősége javul, ha nagyobb a bitsebesség (kbps)–
a másodpercenkénti adatmennyiség – de ugyanakkor a fájl
mérete is megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a jobb minőségű
zeneszámok előtt töltik meg a merevlemezt.
Másolás a BeoMaster 5-re
> Jelölje be a ‘Copy to BeoMaster 5' jelölőnégyzetet.
Minden N.MUSIC zeneszám át lesz másolva a
BeoMaster 5-re.
A fájl helye
(Ha az elrendezésben nincs BeoMaster 5)
> Válassza ki azt a helyet a számítógépen, ahová a
zeneszámot vagy zeneszámokat másolni akarja.
> Kattintson a ‘Browse’ gombra, hogy áttekinthesse a
meghajtókat és a mappákat.
> Kattintson az OK gombra, ha végzett, vagy …
> … kattintson a ‘Cancel’ gombra, ha vissza kíván térni a
‘Standard’ ablakhoz.
Licencek
A ‘Licenses’ ablak a CD-k használatával kapcsolatos engedélyekre
vonatkozó információkat tartalmazza. Javasoljuk, hogy készítsen
biztonsági másolatot a licencekről. Ha például egy új operációs
rendszert telepít a számítógépre, akkor másolatot kell készítenie
a licencekről egy merevlemezre vagy egy hálózati meghajtóra.
A licenceket vissza lehet állítani a rendszer telepítése után.
DRM védelem
A ‘Use DRM protection’ opció védi a zenét a más merevlemezekre
vagy hordozható eszközökre történő áthelyezéstől.
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Ne feledje, hogy a ‘Use DRM protection’ opció alapértelmezés
szerint nincs aktiválva. A BeoPlayer/BeoPort nem alkalmas DRM
védelemmel ellátott fájlok áttöltésére. Ezért azt javasoljuk, hogy
ne változtassa meg az alapbeállításokat, ha hordozható eszközre,
például BeoMaster 5-re vagy BeoSound 2-re kíván letölteni zenei
fájlokat. Továbbá, a DRM védelem engedélyezése meggátolja a
zenék elérését a licencet tartalmazó számítógépén kívül minden
más helyről.
Másolás CD-ről egy színes listába
Ha CD-t másol, a ‘Favourites’ fül alatt hozzáadhatja másolt
N.MUSIC zeneszámát egy megadott színes listához. Ha aktiválja
ezt a beállítást, a színes lista tartalma minden alkalommal
megváltozik, amikor egy CD-t másol.
A színes listák korlátai
A ‘Favourites’ alatt minden egyes színes listában beállíthatja a
zeneszámokra és albumokra vonatkozó korlátokat.
Az N.RADIO beállításai
Kiválaszthatja az N.RADIO vételi minőségét. Ha javítja az
N.RADIO vételi minőségét, akkor csökkenti a rendelkezésre
álló N.RADIO állomások számát.
Ne feledje, hogy a ‘Configuration’ menüben változik a fül
elnevezése a csatlakoztatott készülékektől függően, ebben az
esetben a BeoMaster 5-nek megfelelően, az ábrázolt módon.
Javíthatja a gyenge minőségű kapcsolatot, ha megnöveli a
közbenső tárolási időt. Vegye figyelembe, hogy ez megnöveli
az N.RADIO indítási idejét.
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A PHOTO beállításai
Kiválaszthatja, hogy egy kép meddig maradjon látható a
képernyőn, ha elindít egy diavetítést.
A ‘Mode’ lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy egy diavetítés
folytatódjon-e csoportok között is, illetve a képek/videoklipek
ismétlődjenek-e a kiválasztott csoporton belül.
A 'skip interval’ beállítások meghatározzák, hogy hány
másodpercet haladjon előre vagy hátra a videoklipekben az
ugrás funkció használata során.
A ‘Thumbnails Cache’ funkcióval beállított fényképek száma
meghatározza mennyi helyet kíván felhasználni képek tárolására
a merevlemezen.
A BeoMaster 5 beállításai – Csak akkor áll rendelkezésre,
ha a BeoMaster 5 része az elrendezésnek
Jelszó
Itt módosíthatja a BeoMaster 5 elérését biztosító jelszót.
Itt kell azt is megadnia, hogy a BeoMaster 5 melyik meghajtóra
legyen leképezve. Csak akkor módosítsa a jelszót, ha a
BeoMaster 5-ön vagy a BeoSound 5-ön módosították a jelszót.
A meghajtó beállításai
Ez a BeoMaster 5 meghajtója elnevezésének megadására
szolgál, ahová minden fájl áttöltődik, mappák, lejátszás listák,
stb. áthelyezésekor vagy másolásakor. Ha bizonytalan lenne
ezekben a beállításokban, forduljon a Bang & Olufsen
forgalmazóhoz, aki segítséget adhat. Zenei rendszerének
jelszavát is módosíthatja a ‘Change password' megnyomásával.
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Az útmutató nyelve
A BeoPlayer/BeoPort telepítésekor, a jelen útmutató
telepítése is megtörténik az Ön Windows nyelvi beállításainak
megfelelően. Az útmutató nyelvét bármikor átválthatja másikra.
Egyszerűen lépjen be a BeoPlayer/BeoPort Configuration
menüjébe és nyissa meg a ‘Guide’ fület.
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Alapbeállítások

A TV hangolására vonatkozó minden információ érvényes, ha a
BeoPort az elrendezés része és rendelkezik kompatibilis TV
tuner kártyával.
Mielőtt megkezdené a TV csatornák automatikus hangolását a
TV tuner kártyával, ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorsugárzó
rendszer jelenik-e meg a ‘Video System’ alatt, amelyben ön
jelezte, hogy kábelen vagy antennán keresztül csatlakozik-e, és
ahol a megfelelő ország kijelzése látható.
> Kattintson az ‘AutoTune’ funkcióra, hogy elindítsa a TV
csatornák automatikus hangolását.
A hangolási sorozat során, az azonosított csatornák megjelennek
a kijelzőn. A hangolást bármikor leállíthatja, a már megtalált
csatornák pedig tárolásra kerülnek.
A TV tuner kártyákon, azok a TV csatornák, amelyekre ráhangolt,
regisztrálásra kerülnek csatornaszámok és frekvenciák formájában.
Ne feledje, hogy nem minden TV tuner kártya ismeri fel a TV
csatornák szabványos csatornaszámait.
Kézi hangolás
Ha egy csatornára manuálisan kíván ráhangolni, például nem
találta meg a kereső az automatikus hangolás során, akkor a
‘Tune’ menüben lépjen a ‘Manual’ részre.
> Görgesse végig a frekvenciákat, hogy megtalálja a hozzáadni
kívánt frekvenciát.
> Kattintson az 'Add'-re.
TV csatornák áthelyezése és törlése …
Miután ráhangolt a TV csatornákra és tárolta azokat, átrendezheti
azt a sorrendet, amely szerint azok a csatornalistában megjelennek.
Újrarendezheti azokat például a televízióban meglévő TV csatornák
sorrendjének megfelelően.
Csatornákat törölhet is a csatornalistából. Mindkét műveletet a
‘Configuration’ menüben végezheti el.
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Behangolt TV csatornák áthelyezése …
> Kattintson a ‘Tune’ fülre, hogy lehetővé tegye a TV csatornák
sorrendjének átrendezését.
> Kattintson arra a TV csatornára, amelyet át kíván helyezni a
csatornalistában.
Ellenőrizze, hogy az a TV csatorna, amelyet át akar helyezni
valójában megjelenik-e a TV nézési ablakban.
> Az egérrel húzza át a csatornát a csatornalistában lévő új
csatornaszámra.
Ha egy TV csatorna már tárolva van a kívánt csatornaszámon,
akkor az áthelyezett csatorna a meglévő csatornaszámok közé
lesz beszúrva.
Behangolt TV csatornák törlése …
> Kattintson a ‘Tune’ fülre, hogy lehetővé tegye egy behangolt
TV csatorna törlését.
> Kattintson arra a TV csatornára és válassza ki azt, amelyiket
törölni kívánja a csatornalistából.
> Ellenőrizze, hogy az a TV csatorna, amelyet törölni kíván
valójában megjelenik-e a TV nézési ablakban.
> Kattintson a 'Delete'-re.
A hang és a kép beállítása …
Miután ráhangolt a TV csatornákra és tárolta azokat, elvégezheti
az előzetes hangbeállításokat. Ezek a hangbeállítások a
vezérlősávon elérhető mindegyik jelforrásra érvényesek lesznek.
Ha a TV tuner megengedi a képbeállítást, akkor elvégezheti
az előzetes képbeállításokat a TV tuner kártyán. Ezek a
képbeállítások ezentúl érvényesek lesznek a központi szoba
videó jelforrásaira, amikor a vezérlősávon keresztül előhívja
azokat a számítógép képernyőjére.
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Ha a számítógépen kell a hangot beállítania …
Annak érdekében, hogy a számítógépes jelforrások
hangerőszintjét hozzáigazíthassa egy csatlakoztatott jelforráshoz,
aktiválja a jelforrást a vezérlősávon keresztül, majd hívja elő a
számítógépen a hangkártya keverőeszközt. Ezt követően
összehasonlíthatja és beállíthatja hangerőszinteket.
A hang beállítása a számítógépen…
> Kattintson a TV gombra a vezérlősávon és hívjon elő egy
TV csatornát.
> Kattintson a SETUP gombra, hogy kiválaszthassa az AV
hangot.
> Kattintson az AV gombra, hogy kiválassza az AV sztereó
hangot. Az AV lesz kijelölve, a hang pedig, amelyet hallani
fog, a Master Link hangja.
> Kattintson ismét az AV gombra, hallgassa meg a hangot és
hasonlítsa össze a két hangerőt. Ha hangmódban van, az
AV gomb nincs kijelölve.
> Hívja elő a hangkártya keverő eszközét.
> Az AV gomb segítségével válthatja át az AV hangot és a
számítógép hangot.
> Állítsa be tetszése szerint a hangkeverő eszközön keresztül
a hangerőszinteket.
A vonatkozó csatornák lehetnek:
VOLUME CONTROL
A hangkártya általános kimeneti hangerőszintjét állítja be.
WAVE
Az N.MUSIC esetében a bemeneti hangerőszintet állítja be.
AUX/LINE/TV
A TV kártyáról érkező hang szintjét állítja be.
CD AUDIO
A beépített CD-ROM meghajtó hangerőszintjét állítja be.
A beállítási opciók változhatnak, a beépített hangkártyától
függően.
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Speciális beállítások – Ezek csak
akkor érvényesek, ha a BeoPort
része az elrendezésnek

Opciók programozása
Ha számítógépe egy BeoLink elrendezés része (BeoPort-tal
vagy BeoMaster 5-tel), akkor szükség lehet a megfelelő opció
beprogramozására. Ha tovább információkra van szüksége,
kérdezze Bang & Olufsen képviselőjét.
Központi számítógép
Több BeoPort elrendezés is kialakítható egy BeoLink rendszerben,
de a központi számítógépről csak N.MUSIC és N.RADIO küldhető
szét. Ha jelezni szeretné, hogy melyik számítógép például az
N.MUSIC elosztója, akkor ezt jeleznie kell a ‘Main PC' alatt,
hogy a számítógép helyzete központi vagy másodlagos.
> Jelölje be a ‘Yes’ gombot, ha egy központi számítógépet
kíván jelezni, vagy …
> … jelölje be a ‘No’ gombot, ha egy másodlagos
számítógépet kíván jelezni.
Play Timer
Állítson be egy ‘Timer’-t, hogy az indítson el egy audió vagy
videó jelforrást, ha a számítógép egy BeoLink elrendezés része.
Ez a funkció akkor hasznos, ha egy ébresztő ‘Timer’-t, szeretne,
amely bekapcsol egy audió rendszert vagy, ha a híreket szeretné
megtekinteni minden este a számítógép képernyőjén.
A ‘Standby’ jelforrást is kiválaszthatja, hogy a jelforrások minden
este adott időpontban automatikusan kikapcsoljanak.
Ne feledje, hogy a ‘Timer’ programozás minden beállítását a
csatlakoztatott jelforráson (például audió rendszer vagy televízió)
kell beállítani.
> Jelölje be az ‘ON’ gombot, ezzel aktiválja a Play Timer-t, vagy…
> … jelölje be az ‘OFF’ gombot, hogy kikapcsolja a Play Timer-t.
Hangkeverés
Bármelyik Master Link jelforrásból származó hang keverhető a
számítógépről származó hanggal. Ha egy CD-t és a számítógépes
játék hangját egyidejűleg szeretné hallgatni, akkor állítsa a
hangkeverést ‘ON’-ra, hogy a hangszórókon keresztül mindkét
hangot hallhassa.
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Alapértelmezett jelforrás …
Amikor elindítja a BeoPlayer-t, a jelforrás számítógép
alapértelmezett módon, automatikusan lesz kiválasztva.
Előfordulhat, hogy meg kívánja változtatni ezt a beállítást, ha
nem akarja hallgatni a számítógépről érkező hangot.
> Jelölje be a ‘PC’ gombot, ezzel kiválasztja a számítógépet,
mint alapértelmezett beálltást, vagy …
> … jelölje be a ‘None’ gombot, ha azt akarja, hogy a BeoPlayer
úgy kapcsoljon be, hogy egy jelforrás se legyen aktív.
BeoPort USB doboz…
Minden egyes szoftverfrissítéssel a BeoPort doboz számára is
érkezik egy szoftver. A frissítő-firmware-key ellenőrzi, hogy a
szoftver (az internetről vagy egy CD-ROM-ról) legfrissebb
változata van-e telepítve a BeoPort dobozra.
> Kattintson az ‘Update firmware' gombra.
> Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Link frekvencia …
Annak érdekében, hogy hangot és képet tudjon fogadni
videorendszeréből, rá kell hangolnia arra a bizonyos csatornára,
amelyen a jelet sugározzák. Egyes Bang & Olufsen rendszerekben
a link frekvencia megkeresése automatikus.
A link frekvenciát manuálisan még egy automatikus keresést
támogató Bang & Olufsen rendszerben is beállíthatja.
> Jelölje be a ‘Manual’ opciót, mielőtt a ‘Find’ gombra
kattintana.
A képernyőn látható útmutatások tájékoztatják arról, hogy a
frekvencia megtalálása megtörtént-e automatikusan. Ha igen,
a frekvencia tárolásra kerül.
MEGJEGYZÉS! A BeoPlayer/BeoPort egyesült államokbeli
változata nem támogatja a videoforrások átvitelét a központi
szobából a számítógépre.
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Ha a frekvencia automatikus keresése eredménytelen …
Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatásokat,
amelyek megmutatják, hogyan keresheti meg a link frekvenciát
manuálisan.
A képátviteli rendszer beállításai …
> Kattintson a CONFIG gombra, amely a vezérlősávon a
SETUP gomb alatt található.
> Jelölje ki az 'Advanced' fület.
> Kattintson a ‘Manual’ jelölőnégyzetre a ‘Link frequency'
részben.
> Kattintson a 'Find'-ra.
> Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha az ‘OK’ megnyomásával már elindított egy keresést, akkor
módosíthatja a képátviteli rendszert.
A képátviteli rendszer beállításai ...
Mielőtt nézhetné a televízió műsorát a számítógép képernyőjén,
meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő országot választotta
ki, és helyesek a képátviteli rendszer beállításai. Egyes területeken
és néhány országban, például Franciaországban a SECAM
képátviteli rendszert használják.
Ha ilyen területen él, akkor lehet, hogy beállításokat kell végeznie
a képátviteli rendszeren, amikor csatlakoztatott szobában lévő
készüléket használ. Ha PAL rendszerű videokazettákat vagy
bizonyos set-top-box csatornákat szeretne nézni, akkor meg
kell változtatnia a ‘Video system’ beállítást a ‘Configuration’
menüben PAL-ra.
Keresse meg a ‘Video system’ beállítást a ‘Tune’ fül alatt.

Érdeklődjön a forgalmazónál a rendelkezésre álló TV tuner
kártyák PAL és SECAM képátviteli rendszer kezelési képességeire
vonatkozóan.
> Válassza a ‘PAL’ -t a ‘SECAM’ helyett, a képátviteli rendszer
módosításához.
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Rendszerkövetelmények a
BeoPlayer és a BeoPort esetében

Hardverigény:
Processzor: min. 1GHz
Rendszermemória: min. 512MB RAM
Grafikus kártya: min. 32MB video RAM, Super VGA (800x600)
támogatás
Merevlemez: legalább 100 Mb szabad tárterület
USB aljzat: egy a BeoPort számára
Az operációs rendszer iránti követelmények:
Windows Vista vagy Windows XP
DirectX 8.1 vagy újabb
Media Player 9.0 vagy újabb

Támogatott médiaformátumok

Alapértelmezés szerint támogatott képformátumok: jpg, jpeg,
tif, tiff, gif, bmp és png.
Alapértelmezés szerint támogatott videoklip formátumok: avi,
asf, wmv, mpg, mpeg. Azonban ez attól függ. hogy melyik
kodek van telepítve a számítógépre.
A támogatott N.MUSIC formátumok:Mp3, WMA, WAV
(a BeoMaster 5 esetében, M4A, AAC, MP4 is).

Szoftverfrissítés – BeoMaster 5

A BeoMaster 5 szoftverét rendszeresen frissítik. Új BeoMaster 5
szoftvert fogunk önnek is kínálni. Ha megjelenik egy
párbeszédablak, és azt kérdezi, hogy akar-e új szoftvert telepíteni,
akkor válaszolhatja azt, hogy ‘Later’.
Ha azt választotta, hogy ‘Later’, akkor rendelkezésére fog állni
az ‘Update software’ opció, ha jobb egérgombbal a Bang &
Olufsen ikonra kattint. Csak kattintson erre az opcióra és máris
elkezdődik a frissítési folyamat.
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A BeoPlayer illetve a BeoPort
regisztrálása

Miután első alkalommal konfigurálta a BeoPlayer-t vagy a
BeoPort-ot, felkérést kap a regisztrálásra, ha van internet
kapcsolata. A regisztrálásra szükség van ahhoz, hogy BeoPortal
szolgáltatásokat vehessen igénybe. A regisztrációs adatokat a
Bang & Olufsen természetesen a lehető legnagyobb titoktartással
kezeli.
A regisztráció csak a BeoPortal céljait szolgálja. Ha nem kíván
regisztrálni, akkor az ön zeneszámai ‘unknown’-ként lesznek
nyilvántartva. Ha mégis szeretne címkeadatokat használni felvett
CD zenéinél, akkor ezeket az adatokat manuálisan kell beírnia.
Ezt az ‘INFO’ részben teheti meg, amelyik a vezérlősávon jelenik
meg, amikor kiválasztja az N.MUSIC gombot.
Ha nem regisztrált …
Egy regisztrációs űrlap jelenik meg automatikusan a képernyőn.
> Válassza a ‘New User’-t és töltse ki az űrlapot.
Ha már regisztrált …
> Írja be felhasználói nevét és e-mail címét.
Ha információkat szeretne kapni a BeoPortal-ról,
számítógépének csatlakoznia kell az internethez, és on-line kell
lennie. Ha nincs internet hozzáférése, akkor nem kap felhívást
a regisztrálásra, de később, ha bármikor internetes kapcsolata
lesz, felhívást fog kapni a regisztrálásra.
Ha elfelejtette a felhasználói nevét …
Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Felkérést fog kapni arra, hogy adja meg e-mail címét majd
felhasználói nevét e-mailben fogja megkapni.
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Ha el akarja távolítani a
BeoPlayer/BeoPort alkalmazást

Ha szükségessé válna az alkalmazás eltávolítása, választhat,
hogy a teljes BeoPlayer/BeoPort könyvtárat eltávolítja-e, vagy
egyéni eltávolítást alkalmaz, ahol csak a BeoPlayer/BeoPort
alkalmazáshoz közvetlenül kapcsolódó fájlokat távolítja el.
Ha újratelepíti a BeoPort alkalmazást, akkor bármilyen meglévő
BeoPort alkalmazás automatikusan felülíródik.
Az eltávolítás módja …
> Hívja elő a ‘Programok telepítése vagy eltávolítása’ funkciót
a számítógép vezérlőpultján.
> Az alkalmazások listájában kattintson rá és válassza ki a
BeoPlayer/BeoPort-ot.
> Kattintson a ‘Programok módosítása vagy eltávolítása’
gombra az eltávolításhoz.
> Kattintson az ‘Eltávolítás’ gombra az eltávolításhoz.
> Kattintson a ‘Tovább’ gombra a folytatáshoz.
> Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
> Kattintson a ‘Befejezés’ gombra, hogy teljessé tegye a
BeoPlayer/BeoPort alkalmazás eltávolítását.
> Futtatnia kell a BeoPort CD-ROM-on található SETUP.EXE
fájlt a telepítés újraindításához.
A BeoPlayer szoftver frissíthető a www.beoplayer.com címről.
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About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

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
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AMG 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,
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SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING
WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES
OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY
OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE,
INDEMNITY, 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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