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Ievads

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā lietot BeoPlayer un 
BeoPort programmatūru, kas iekļauta Bang & Olufsen 
izstrādājumā. BeoPlayer var arī bez maksas lejupielādēt 
vietnē www.bang-olufsen.com.

Tā kā darbības, kas lietotājam jāveic ar BeoPort, ir līdzīgas 
tām, kas jāveic ar BeoPlayer, BeoPort tiek pieminēts tikai 
tad, kad aprakstāmās darbības veikšanai nepieciešama 
BeoPort instalēšana.

Pieejamās programmatūras funkcijas un darbības 
saistībā ar BeoMaster 5 un BeoSound 5 arī ir līdzīgas. 
Tāpēc sadaļās, kurās aprakstītas darbības ar BeoMaster 5, 
BeoSound 5 pieminēts tikai tad, kad īpaši nepieciešama 
arī BeoSound 5 instalēšana.

Rokasgrāmatā arī nodrošināta informācija par 
programmatūras izmantošanu kopā ar BeoSound 2, 
BeoSound 6 un Serenata.

BeoPlayer un BeoPort rokasgrāmata

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5 BeoSound 5 
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Vadības josla
Vadības josla ļauj aktivizēt un vadīt BeoPlayer un BeoPort avotus.
> Lai ieslēgtu BeoPlayer, noklikšķiniet uz Bang & Olufsen saīsnes 

sistēmas teknē.
> Virziet kursoru uz ekrāna galējo labo malu.
> Lai parādītu vadības joslu, noklikšķiniet uz trīsstūrveida cilnes.

Noklusējuma avoti ir N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO un PC CD. 
Ņemiet vērā, ka tikai BeoPort nodrošina papildu avotus atkarībā 
no izstrādājumiem, kādi jums ir. Papildinformāciju skatiet sadaļā 

“Vadības joslas pielāgošana”. 

Lai aktivizētu BeoPlayer avotu ...
> Divreiz noklikšļiniet uz viena no avotiem, lai avots tiktu rādīts 

datora ekrāna kreisajā pusē. 

Ja avots ir aktivizēts, tas vadības joslā tiek rādīts sarkanā krāsā.

Vadības joslas darbība ... 
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pārietu uz citu ierakstu, 

radiostaciju, TV kanālu, fotoattēlu utt.
> Noklikšķiniet uz  vai  lai pārietu uz citu aktīvā avota grupu, 

vai ja ir izvēlēts PC CD …
> ... lai pārietu uz citu kompaktdisku, ja jums ir divi kompaktdisku 

dziņi vai pievienots BeoSound 9000 (tikai BeoPort). 
> Nospiediet pogu STOP, lai demonstrēšanu apturētu.
> Nospiediet pogu GO, lai demonstrēšanu atsāktu.
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pielāgotu skaņu.
> Lai izslēgtu demonstrēšanas skaņu, klikšķiniet starp  un . 
 Izmantojiet  vai , lai atjaunotu skaņu.
> Noklikšķiniet uz SETUP, lai skatītu katra atsevišķā avota 

individuālās iespējas.

Var izmantot arī peli, lai izvēlētos un atskaņotu saturu, kas tiek 
rādīts datora ekrāna kreisajā pusē. Grupa ierīcē BeoPlayer ir, 
piemēram, albums, atskaņošanas saraksts, žanrs vai krāsains 
saraksts. 

Darbības principi

Ņemiet vērā, ka vadības joslas izskats ir atkarīgs no tā, vai ir 
instalēts BeoPort vai BeoPlayer. 
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> Noklikšķiniet uz INFO, lai redzētu informāciju par pašreizējo 
ierakstu, radiostaciju vai fotoattēlu.

> Noklikšķiniet uz •, lai pārslēgtu uz gaidīšanas režīmu.
> Lai izslēgtu visus avotus, noklikšķiniet • un turiet 2 sekundes.
> Lai aizvērtu vadības joslu un programmu, divreiz 

noklikšķiniet uz •.
> Lai no jauna aktivizētu BeoPlayer, vienreiz noklikšķiniet uz 

Bang & Olufsen saīsnes sistēmas teknē.

Krāsu pogas, kas ir pieejamas tikai BeoPort vadības joslā, ir 
paredzētas krāsaino sarakstu atskaņošanai. Papildinformāciju 
skatiet sadaļā “Krāsainie saraksti”. 

Vadības joslas pielāgošana ... 
Avotu skaits, kas pieejami, izmantojot vadības joslu, var tikt 
mainīts. Avotus var pievienot, dzēst vai paslēpt. Vadības joslā 
vienlaikus var būt redzami astoņi avoti.
> Noklikšķiniet uz SETUP, lai iestatītu vadības joslu.
> Noklikšķiniet uz SOURCES, lai pievienotu vai dzēstu avotus. 

Pieejamo avotu saraksts tiek rādīts vadības joslā. Izmantojot 
BeoPort, ir vairāk iespēju, kuras atkarīgas no jūsu mājās 
esošajiem izstrādājumiem.

> Noklikšķiniet un turiet uz avota, kuru vēlaties pievienot no 
saraksta, un velciet to uz esošajiem avotiem.

Zem visiem redzamajiem avotiem var paslēpt otru avotu, kurš ir 
apzīmēts ar < un >.
> Noklikšķiniet uz avota vadības joslā un velciet to uz pieejamo 

avotu sarakstu, lai to noņemtu.
> Noklikšķiniet uz EXIT, lai aizvērtu izvēlni SETUP.

BeoPort  
vadības josla 

BeoPlayer vadības josla 
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TV viewer
Ja jūsu datora iestatījumos ietilpst BeoPort lodziņš un dators ir 
aprīkots ar TV regulēšanas kartēm, funkcija TV viewer ir pieejama 
un jūs varat skatīties televīziju datora ekrānā, izvēloties avotu 
PC TV. Ja tiek rādīta funkcija TV viewer, tās logu var pārvietot, 
aizvērt vai palielināt. 

TV viewer loga pārvietošana un izmēra mainīšana ...
> Izvēlieties TV viewer logu un velciet to, lai pārvietotu.
> Lai datora ekrānā redzētu pilnekrāna TV attēlu, veiciet 

dubultklikšķi uz TV viewer loga. 
> Lai TV viewer logs tiktu noņemts no ekrāna (skaņa  

joprojām ir pieejama), noklikšķiniet ar peles labo pogu.
> Atveriet vadības joslu un noklikšķiniet uz TV, lai no jauna 

atvērtu TV viewer logu. 
> Lai proporcionāli palielinātu TV viewer attēlu formātā 4:3, 

velciet TV viewer loga malu.

Skaņas režīma izvēle ...
Var izvēlēties noteiktus skaņas režīmus TV kanāliem vai izvēlēties 
AV stereo skaņu audio un video avotiem. 

Mono, stereo un valoda ...
Papildus ir pieejami skaņas režīmi ...
> Noklikšķiniet uz SETUP, pēc tam vadības joslā uz SOUND, 

lai mainītu esošo skaņas režīmu. 
> Vairākas reizes noklikšķiniet uz SOUND, lai pārslēgtu starp 

pieejamajiem skaņas režīmiem, mono vai stereo.
> Noklikšķiniet uz SETUP, lai varētu izvēlēties skaņas režīmu.

Ja nav pieejami alternatīvi skaņas režīmi, neizjutīsit nekādu atšķirību. 
> Noklikšķiniet uz EXIT, lai aizvērtu izvēlni SETUP.

Piezīme. Izmantojot BeoPort ASV paredzēto versiju, datora 
ekrānā nevar skatīties video avotus no galvenās telpas. 
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AV stereo skaņas izvēle ... 
Izvēloties video avotu vadības joslā, var izvēlēties šim noteiktajam 
avotam uztvert stereo skaņu caur BeoLink. Vienkārši izmantojiet 
pogu AV, kas atrodas vadības joslā zem SETUP.
> Atveriet avotu – noklikšķiniet, piemēram, uz DTV.
> Noklikšķiniet uz SETUP, lai varētu izvēlēties AV skaņu.
> Noklikšķiniet uz AV, lai izvēlētos AV skaņu, piemēram, 

stereo skaņu. 
> Vēlreiz noklikšķiniet uz AV, lai atgrieztu mono skaņu. 
> Noklikšķiniet uz EXIT, lai aizvērtu izvēlni SETUP.
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Ja BeoPort ir instalēts kopā ar IR uztvērēju, var izmantot Beo4 
vai Beo5, lai vadītu jūsu sistēmā pieejamos avotus. 

Pultī Beo4 ...
> Nospiediet RADIO, lai ieslēgtu radio.
> Nospiediet TV, lai skatītos televīziju, ja tā pieejama.
> Atkārtoti nospiediet LIST, lai pultī Beo4 rādītu N.MUSIC, 

pēc tam nospiediet GO, lai aktivizētu.
> Atkārtoti nospiediet LIST, lai pultī Beo4 rādītu N.RADIO,  

pēc tam nospiediet GO, lai aktivizētu.
> Nospiediet DTV, lai uztvertu digitālo TV no pievienota video 

avota, ja tāds ir pieejams.
> Nospiediet DVD, lai uztvertu DVD signālu no pievienota 

DVD atskaņotāja. 
> Nospiediet CD, lai klausītos audio kompaktdisku.
> Nospiediet V.MEM, lai datora ekrānā skatītos video no 

pievienota DVD/video atskaņotāja. 
> Nospiediet A.MEM, lai atskaņotu pievienotu audio avotu. 

Ciparu pogām ir ar kontekstu saistītas funkcijas. Tās var, 
piemēram, tikt izmantotas, lai izvēlētos noteiktu ierakstu, TV 
kanālu vai radio staciju. 
> Nospiediet  vai , lai pārmeklētu ierakstus vai pārietu uz 

nākamo vai iepriekšējo grupu.
> Nospiediet  vai , lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo 

ierakstu esošajā sarakstā vai kompaktdiskā, pārietu uz citu 
TV kanālu vai radiostaciju.

Krāsu pogas ...
Krāsu pogām ir dažādas funkcijas atbilstoši izvēlētajam avotam. 
Ja datorā skatāties televizora pierīces kanālu, krāsu pogas tiek 
izmantotas, kā norādīts televizora pierīces (set-top box) izvēlnes 
priekšplānā. 
Iestatījumā ar BeoSound 5 vai tikai ar BeoMaster 5 krāsu pogas 
tiek izmantotas, lai izvēlētos krāsainos sarakstus. Papildinformāciju 
skatiet sadaļā “Krāsainie saraksti”.

Tālvadības pults

Izmantojot tālvadības pulti, var, piemēram, ieslēgt un izslēgt 
pieejamos saistītos un galvenās telpas avotus, pārslēgt TV 
kanālus, radiostacijas un ierakstus, kā arī pielāgot skaļuma 
līmeni. 
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Tālvadības pults Beo5 jāiestata tā, lai ar to varētu vadīt objektus 
jūsu sistēmā. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar 
Bang & Olufsen tirgotāju.

Pultī Beo5 ...
> Nospiediet , pēc tam Zones, istabas nosaukumu, kurā 

atrodaties, un avotu, kuru vēlaties lietot. 
> Nospiediet N.MUSIC, lai ieslēgtu N.Music avotu.
> Nospiediet N.RADIO, lai ieslēgtu N.Radio.
> Nospiediet PC, lai izmantotu datora avotu. 
> Nospiediet V.MEM, lai datora ekrānā skatītos video no 

pievienota DVD/video atskaņotāja. 
> Nospiediet TV, lai skatītos televīziju, ja tā pieejama.TV, lai skatītos televīziju, ja tā pieejama.TV
> Nospiediet DTV, lai uztvertu digitālo TV no pievienota DTV, lai uztvertu digitālo TV no pievienota DTV

video avota, ja tāds ir pieejams.
> Nospiediet DVD, lai uztvertu DVD signālu no pievienota 

DVD atskaņotāja.
> Nospiediet CD, lai klausītos audio kompaktdisku. 
> Nospiediet A.MEM, lai atskaņotu pievienotu audio avotu.
> Nospiediet  vai , lai pārmeklētu ierakstus vai pārietu uz 

nākamo vai iepriekšējo mapi.
> Nospiediet  vai , lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo 

ierakstu esošajā sarakstā vai kompaktdiskā, pārietu uz citu 
TV kanālu vai radiostaciju.

Krāsu pogas ...
Krāsu pogām ir dažādas funkcijas atbilstoši izvēlētajam avotam. 
Ja datorā skatāties televizora pierīces kanālu, krāsu pogas tiek 
izmantotas, kā norādīts televizora pierīces (set-top box) izvēlnes 
priekšplānā.
Iestatījumā ar BeoSound 5 vai tikai ar BeoMaster 5 krāsu pogas 
tiek izmantotas, lai izvēlētos krāsainos sarakstus. Papildinformāciju 
skatiet sadaļā “Krāsainie saraksti”.

Ņemiet vērā, ka pogas Beo5 displejā ir atkarīgas no jūsu Ņemiet vērā, ka pogas Beo5 displejā ir atkarīgas no jūsu 
ierīcēm un iestatījumiem, kurus uzstādījis Bang & Olufsen 
tirgotājs.
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Mūzikas atrašana datorā 
Lai izveidotu atskaņošanas sarakstus programmatūrā BeoPlayer, 
mūzikai jābūt pieejamai jūsu datorā. Meklējiet datorā jau esošu 
mūziku vai kopējiet to no audio kompaktdiskiem.
Pirmo reizi palaižot BeoPlayer avotu N.MUSIC, jums tiek piedāvāts 
meklēt datorā atskaņojamu saturu.

Mūzikas meklēšana datorā ...
Meklēšana jāveic, kad pirmoreiz lietojat BeoPlayer vai ja vēlaties 
pievienot jaunu glabāšanas diskdzini.
> Vienreiz noklikšķiniet, lai atzīmētu rūtiņu blakus diskdzinim.
> Noklikšķiniet vēlreiz, lai dzēstu atzīmi. 
> Noklikšķiniet uz START, lai sāktu meklēšanu.

Ierakstu meklēšana, ja tie pievienoti citam diskdzinim ...
> Noklikšķiniet uz SETUP vadības joslā, kad ir aktīvs N.MUSIC.
> Noklikšķiniet uz SCAN.
> Atzīmējiet rūtiņu blakus atbilstošajam(-iem) diskdzinim(-ņiem).

Procesa gaita tiek rādīta sarkanā krāsā zem diskdziņa atlases 
lodziņa.
> Noklikšķiniet uz STOP, lai atceltu notiekošo meklēšanu.
> Noklikšķiniet uz HIDE SCAN, lai slēptu meklēšanas iespējas. 

Notiekošās meklēšanas turpināsies, līdz tās būs pabeigtas. Pirms 
kopēšanas no audio kompaktdiska pārliecinieties, ka ir norādīti 
kopēšanas iestatījumi. To var paveikt vadības joslas izvēlnes 

“Configuration” sadaļā SETUP. Papildinformāciju skatiet sadaļā 
“BeoPlayer konfigurēšana”.

Ja esošajos ierakstos ir informācijas zīmes, piemēram, “Artists”, 
“Albums” vai “Genre”, šī informācija meklēšanas laikā tiek 
saglabāta. Papildinformāciju skatiet sadaļās“N.MUSIC, N.RADIO 
un PHOTO informācijas skatīšana un rediģēšana”.

Pēc noklusējuma N.MUSIC vienmēr meklē mūziku sadaļas 
“Documents and settings/user name” mapē “My Music”,  
kā arī diskdziņos, kurus sākotnēji pārmeklējāt, kad pirmoreiz 
aktivizējāt N.MUSIC. Tāpēc nepieciešams vēlreiz pārmeklēt cieto 
disku, ja glabājat mūziku citā diskdzinī vai citā mapē.

Padariet mūziku pieejamu

BeoPlayer/BeoPort izmanto interneta savienojumu, lai no 
BeoPortal lejupielādētu kompaktdisku informāciju. Lai 
saņemtu informāciju no BeoPortal, jāreģistrē BeoPlayer un 
jāaktivizē funkcija izvēlnē “Configuration”, kā arī datoram 
jābūt tiešsaistē. Ja BeoPortal nav pieejams pēc aptuveni 10 
sekundēm, jūsu ieraksti tiks reģistrēti kā “unknown”.
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Mūzikas kopēšana no audio kompaktdiska 
Lai izveidotu savienojumu ar BeoPortal un saņemtu informāciju 
par kompaktdiskiem, ja tāda ir pieejama, BeoPlayer izmanto 
interneta savienojumu.

Pirms kopēšanas no kompaktdiska ... 
> Ievietojiet kompaktdisku kompaktdisku dzinī un noklikšķiniet 

uz PC CD.
> Noklikšķiniet uz pogas COPY, kas atrodas kreisajā apakšējā 

malā, lai atvērtu “Folder view”.
> Velciet un nometiet visu albumu kā jaunu mapi, vai ...
>  … noklikšķiniet uz NEW FOLDER, lai izveidotu mapi, un 

velciet un nometiet atsevišķus ierakstus.

BeoPlayer sāk kopēt, un tiek atskaņota kopējamā mūzika. Kad 
albums vai ieraksts ir nokopēts, tas tiek saglabāts kā WMA fails.

Kopēšanas laikā var izmantot vadības joslu. Tomēr mūzikas 
kopēšana tiks pārtraukta, ja pilnībā aizvērsiet BeoPlayer.

N.MUSIC no mapēm datorā ...
Velkot saturu no Windows mapes uz BeoPlayer, to var nomest, 
kur vien vēlaties. Pēc viklšanas un nomešanas saturu var kārtot 
atbilstoši savām vajadzībām, kā arī pārvietot ierakstus un albumus 
uz krāsainajiem sarakstiem.

Papildinformāciju skatiet sadaļā“Atskaņošanas sarakstu izveide 
un rediģēšana”.

No BeoPlayer uz citām lietojumprogrammām ...
Var arī pārsūtīt saturu no BeoPlayer uz programmatūru, kas  
nav Bang & Olufsen, piemēram, kompaktdisku ierakstīšanas 
lietojumprogrammām. Parasti saturu var vienkārši “vilkt un 
nomest” no BeoPlayer lietojumprogrammā. Tas darbosies,  
ja programmatūra atbalsta šādu funkciju.

Ja mērķa skats ir aizvērts, kopēšanas procesam var sekot, 
nospiežot pogu COPY. Process ir apzīmēts ar sarkanu līniju. 
Turklāt kopēšanas procesam var sekot vadības joslas displejā.
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Vāku māksla BeoPlayer nodrošina vāku mākslu N.MUSIC ierakstiem kā 
attēlus, kas iegulti ierakstos, vai kā attēlu, kas novietots tajā 
pašā mapē, kurā ieraksts vai albums.

Albuma vāku lejupielāde un atjaunināšana ...
Vāku māksla tiek rādīta visos BeoPlayer skatos ekrāna kreisajā 

pusē. Ja BeoPlayer ir reģistrēts, var piekļūt BeoPortal un pēc 

mūzikas meklēšanas datorā var sākt atjaunināt esošo albumu 

vākus vai lejupielādēt albumu vākus. 

> Noklikšķiniet un turiet uz esošā skata BeoPlayer augšējā 
kreisajā stūrī.

> Virziet kursoru uz “Albums” un atlaidiet peles pogu.
> Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz albuma, lai skatītu 

pieejamās iespējas.

Var arī vilkt un nomest fotoattēlu uz ieraksta vai albuma tieši 
programmatūrā BeoPlayer.

Ievietojot kompaktdisku un noklikšķinot uz PC CD, BeoPlayer 
automātiski rāda vāka mākslu, ja tā ir failā.

Lai saņemtu informāciju un vākus no BeoPortal, jāreģistrē 
BeoPlayer. Funkcija jāaktivizē izvēlnē “Configuration”, un 
datoram jābūt tiešsaistē.
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Padariet fotoattēlus pieejamus

Ja vēlaties izmantot PHOTO programmatūrā BeoPlayer, vispirms 
fotoattēli un videoklipi jāpadara pieejami programmatūrā 
BeoPlayer. Var vilkt fotoattēlus/video klipus no Windows mapes 
skatos PHOTO.
1. Ievietojiet fotoattēlus un videoklipus mapes “My Pictures” 

apakšmapē. Mape “My Pictures” atrodas Windows mapē 
ar nosaukumu “Documents and settings”. Precīzs mapes 
novietojums ir atkarīgs no datora iestatījumiem.

2. Aktivizējot PHOTO programmatūrā BeoPlayer, mape “My 
Pictures” tiek automātiski pārmeklēta un attēli/videoklipi, 
kas novietoti apakšmapē, kļūst pieejami.

3. Ja vēlaties, lai attēli un videoklipi būtu pieejami, kad 
aktivizējat BeoMaster 5, izmantojot televīziju, faili jāpārsūta 
uz BeoMaster 5. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Satura 
kārtošana”.
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Padariet vietnes pieejamas Web funkcija ir būtiska, ja BeoMaster 5 ir daļa no iestatījumiem.

Pārlūkprogrammas Internet Explorer sadaļā “Favourites” ir mape 
“BeoMaster 5”. Ja vietnes saglabātas šajā mapē, tās var skatīt 
televīzijā, izmantojot avotu “WEB”.

Mapē “BeoMaster 5” var izveidot apakšmapes, un tās tiks rādītas 
kā grupas televizora ekrānā.

Pārlūkprogrammā Internet Explorer ...
> Noklikšķiniet uz “Favourites”.
> Noklikšķiniet uz “Add to favourites”. 
> Izvēlieties mapi “BeoMaster 5” vai ...
> ... Noklikšķiniet uz “Create in” un izveidojiet apakšmapi.

Tagad vietni var skatīt televizora ekrānā. 

Varat pievienot vajadzīgās vietnes un skatīt tās televizorā.
Papildinformāciju, kā izmantot Web avotu savā televizorā, 
skatiet BeoMaster 5 rokasgrāmatā.
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Ierakstu un radiostaciju atskaņošana un fotoattēlu 
skatīšana 
Lai datorā atskaņotu audio kompaktdisku, ielādējiet kompaktdisku 
kompaktdisku dzinī un noklikšķiniet uz PC CD. Izmantojiet vadības 
joslu, lai izvēlētos ierakstus, apturētu atskaņošanu vai pārslēgtu 
starp vairākiem kompaktdiskiem, ja jums ir vairāk nekā viens 
kompaktdisku dzinis. 

Papildinformāciju, kā kopēt mūziku no audio kompaktdiska uz 
BeoPlayer, skatiet sadaļā “Kopēšana no audio kompaktdiska”.

Audio kompaktdiska atskaņošana ...
> Noklikšķiniet uz PC CD. Tiek sākta pirmā ieraksta atskaņošana. 

Pēc noklikšķināšanas uz PC CD, BeoPlayer veido savienojumu ar 
BeoPortal, lai saņemtu informāciju par atskaņotajiem ierakstiem. 
Ja vēlaties pārskatīt un atskaņot kompaktdiskus tieši no sarakstiem, 
vienkārši vēlreiz noklikšķiniet uz PC CD, lai tiktu rādīts datora 
kompaktdisku saraksts. Var izmantot arī taustiņus vadības joslā.
> Noklikšķiniet uz , lai pārietu uz nākamo ierakstu.
> Noklikšķiniet uz , lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu.
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pārietu uz aktīvā avota nākamo 

grupu.
> Noklikšķiniet uz STOP, lai apturētu ieraksta demonstrēšanu.
> Nospiediet pogu GO, lai demonstrēšanu atsāktu. 

Ierakstu atskaņošana jauktā secībā ...
> Vadības joslā noklikšķiniet uz SETUP, lai atsegtu RANDOM. 
> Noklikšķiniet uz RANDOM, lai kompaktdiska ierakstus 

atskaņotu jauktā secībā. RANDOM kļūst balts. 

Visi sekojošie ieraksti tiek atskaņoti jauktā secībā, līdz tiek 
mainīts iestatījums.
> Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, noklikšķiniet uz 

SETUP, lai atsegtu RANDOM. 
> Vienreiz noklikšķiniet uz RANDOM un RANDOM atkal 

kļūst pelēks.
> Noklikšķiniet uz EXIT, lai aizvērtu izvēlni SETUP.

BeoPlayer ikdienas lietošana

Lai saņemtu informāciju un vākus no BeoPortal, jāreģistrē 
BeoPlayer. Funkcija jāaktivizē izvēlnē “Configuration”, un 
datoram jābūt tiešsaistē.
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N.RADIO klausīšanās ...
Izmantojiet vadības joslu, lai sāktu klausīties radiostacijas vai 
pārietu uz jaunu staciju vai grupu. 
> Noklikšķiniet uz N.RADIO, lai sāktu pieejamo radiostaciju 

atskaņošanu. 
> Noklikšķiniet uz , lai pārietu uz nākamo radiostaciju.
> Noklikšķiniet uz , lai pārietu uz iepriekšējo staciju. 
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pārietu uz iepriekšējo vai  

nākamo grupu. 
> Izmantojiet tastatūras cipartaustiņus, lai atskaņotu staciju.

Fotoattēlu skatīšana ...
Lai skatītu pieejamos attēlus un pārvietotos starp tiem, var 
izmantot vadības joslu. Var arī tuvināt izvēlēto attēlu vai 
pagriezt attēlu, vai skatīt attēlus kā slaidrādi. 
> Noklikšķiniet uz PHOTO, lai skatītu fotoattēlus. 
> Veiciet dubultklikšķi uz fotoattēla, lai to skatītu. 
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pārietu uz iepriekšējo vai 

nākamo fotoattēlu. 
> Noklikšķiniet uz  vai , lai pārietu uz nākamo grupu. 
> Izmantojiet  “ROTATE”  atskaņotāja logā, lai pagrieztu 

fotoattēlu. 
> Izmantojiet – “ZOOM” + atskaņotāja logā, lai tuvinātu un 

tālinātu. 
> Izmantojiet tastatūras cipartaustiņus, lai izvēlētos fotoattēlu 

no saraksta.

Skatu pārslēgšana avotā 
Aktivizējot avotu programmatūrā BeoPlayer, var pārslēgt skatus, 
lai kolekciju skatītu citā veidā. Skatu mainīšanas veids visiem 
avotiem ir vienāds.

Ja piekļūstat sarakstiem, divreiz noklikšķinot avota pogu, 
sarakstu skats saglabājas ekrānā. 

Skata mainīšana ... 
> Aktivizējiet avotu.
> Nospiediet “TAB” vai …
> ... noklikšķiniet un turiet augšējās labās malas skata ikonu, 

pēc tam pārvietojiet kursoru uz skatu, kuru vēlaties aktivizēt, 
vai ...

> … vairākas reizes noklikšķiniet uz  augšējā kreisajā stūrī. 

Dažādie skati šeit tiek rādīti no N.MUSIC.
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N.MUSIC, N.RADIO un PHOTO informācijas skatīšana un 
rediģēšana
Klausoties ierakstu vai skatot fotoattēlu, var parādīt informāciju 
par pašlaik atskaņoto saturu. 
> Vadības joslā noklikšķiniet uz INFO, lai skatītu informāciju.

Ieraksta informācijas rediģēšana ...
> Pārvietojiet kursoru uz kategoriju, kuru vēlaties rediģēt. 
> Vienreiz noklikšķiniet uz informācijas, kuru vēlaties rediģēt, 

piemēram, uz nosaukuma.
> Ierakstiet informāciju.
> Tastatūrā nospiediet “ENTER’, lai saglabātu un izietu. 

Tiks lūgts apstiprināt veiktās izmaiņas. 

Var pārvietot pelēko atskaņošanas joslu, lai “pārlēktu” uz 
noteiktu ieraksta vietu.

Rediģējot ieraksta informāciju, BeoPlayer aicina apstiprināt.



17

N.RADIO informācijas skatīšana ...
> Vadības joslā noklikšķiniet uz INFO. 
 Ekrānā tiek rādīta informācija par pašreizējo staciju.
 Vadības joslā INFO kļūst balts.
> Izvēlnē noklikšķiniet uz CLOSE INFO vai …
> … vadības joslā noklikšķiniet uz INFO, lai aizvērtu izvēlni 

INFO.

Informācijas par N.RADIO stacijām skatīšana
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Attēlu informācijas skatīšana ... 
> Vadības joslā noklikšķiniet uz INFO.
 Ekrānā tiek rādīta informācija par pašreizējo attēlu.

PHOTO informācijas rediģēšana ...
> Pārvietojiet kursoru uz kategoriju, kuru vēlaties rediģēt.
> Vienreiz noklikšķiniet uz informācijas, kuru vēlaties rediģēt, 

piemēram, uz nosaukuma. 
> Ierakstiet informāciju.
> Tastatūrā nospiediet “ENTER” vai “TAB”, lai saglabātu un 

izietu.
> Informācijas loga apaksdaļā noklikškiniet uz CLOSE INFO 

vai … 
> … vadības joslā noklikšķiniet uz INFO, lai aizvērtu izvēlni 

INFO. 

Ierakstu, staciju un fotoattēlu meklēšana.
BeoPlayer var meklēt saturu un atrast ierakstu, staciju vai 
fotoattēlu, kuru meklējat.

Lai meklētu ...
Aktivizējiet avotu un skatu, kurā vēlaties meklēt. 
> Ierakstiet precīzi to, ko meklējat, piemēram, Madonna. 

Saturs ar šo vārdu tiek izgaismots, vai ...
> ... ierakstiet pirmo burtu vai skaitli tam, ko meklējat. 

Piemēram, ailē “Valoda” ierakstiet “v”, lai meklētu vācu,  
vai ailē “Žanrs” ierakstiet “r”, lai meklētu roku.

Etiķešu informācijas rediģēšana fotoattēliem.
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Iecienītākos ierakstus, radiostacijas, fotoattēlus un videoklipus 
var ievietot atskaņošanas sarakstos. Var arī jebkurā laikā rediģēt 
atskaņošanas sarakstus. Turklāt var vilkt ierakstus, fotoattēlus 
un videoklipus tieši no BeoPlayer un nomest tos citās datora 
lietojumprogrammās. 
Ņemiet vērā, ka atskaņošanas sarakstu izveide neaizņem papildu 
vietu datorā, jo tie ir tikai norādījumi par atskaņošanas sarakstu 
secību nevis failu papildu kopijas.

Atskaņošanas saraksta izveide programmatūrā BeoPlayer ...
> Noklikšķiniet uz COPY.
> Noklikšķiniet uz NEW PLAYLIST (vai ar peles labo pogu 

noklikšķinie un turiet NEW PLAYLIST).
> Izvēlieties, kādu saraksta veidu vēlaties:
 BeoPlayer (vietējs atskaņošanas saraksts pieejams tikai  

jūsu datorā), BeoMaster 5 (atskaņošanas saraksts pieejams 
BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (atskaņošanas 
saraksts pieejams, gan BeoMaster 5, gan BeoPlayer). 

Vairāk nekā viena faila pievienošana atskaņošanas 
sarakstam ...
> Turiet nospiestu taustiņu “SHIFT” un pēc tam noklikšķiniet 

uz pirmās un pēdējās no ierakstu, staciju, fotoattēlu un 
videoklipu sērijām.

> Turot nospiestu taustiņu “CTRL”, var izvēlēties vairākus 
ierakstus, stacijas, fotoattēlus un videoklipus, noklikšķinot 
atsevišķi uz katra no tiem.

> Tagad “velciet un nometiet” izvēlētos vienumus jaunajā 
atskaņošanas sarakstā. 

> Noklikšķiniet uz DONE, lai saglabātu. 

Kad saturs ir pievienots BeoPlayer, tas tiek kopēts uz BeoMaster 5. 
Tāpat, ja pievienojat saturu atskaņošanas sarakstiem televizora 
ekrānā, tas tiek atspoguļots BeoPlayer atskaņošanas sarakstos.

Atskaņošanas saraksta vai krāsainā saraksta pārdēvēšana ...
> Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz saraksta un izvēlieties 

“Rename playlist”.
> Ierakstiet jauno nosaukumu. 
> Noklikšķiniet uz “ENTER”, lai saglabātu.

Atskaņošanas sarakstu izveide  
un rediģēšana

Izvēlieties, kur ir pieejams atskaņošanas saraksts.

BeoPlayer atskaņošanas saraksta skats,

Pārdēvējiet savus atskaņošanas sarakstus, kā vēlaties.
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Satura noņemšana no atskaņošanas saraksta ...
> Noklikšķiniet un velciet saturu no atskaņošanas saraksta uz 

atkritumu grozu vai ...
> ... ar peles labo pogu noklikšķiniet uz satura un izvēlieties 

“Remove”.

Ņemiet vērā, ka no atskaņošanas saraksta noņemtie ieraksti, 
fotoattēli un videoklipi netiek dzēsti no jūsu datora. 

Atjaunošana no atkritumu groza ...
Iepriekš noņemtus ierakstus, stacijas un fotoattēlus var atjaunot 
jebkurā laikā (bet ne tad, ja tie noņemti no atskaņošanas 
saraksta skatiem). 
> Skata mainīšana.
> Noklikšķiniet uz “Removed”.
> Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz satura un izvēlieties 

“Restore”.

Piezīme. Dzēšot atskaņošanas sarakstu, netiek dzēsts saturs no 
jūsu mūzikas kolekcijas. 

Ņemiet vērā, ka pēc atskaņošanas sarakstu noņemšanas tos nevar 
atjaunot. Fotoattēlus, video un ierakstus var atjaunot tikai tad, 
ja tie noņemti no kāda no skatiem, izņemot atskaņošanas skatu. 

BeoPlayer/BeoPort atkritumu groza attēls parādīts šī 
zīmējumā labajā pusē.
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Ja BeoMaster 5 ir daļa no jūsu sistēmas, mūziku, fotoattēlus un 
video var vienkārši un ātri pārvietot no datora uz BeoMaster 5 
un otrādi. Ir ļoti izdevīgi glabāt kopijas abās vietās.

Pēc audio kompaktdiska nokopēšanas ieraksti ir pieejami 
BeoMaster 5, bet tikai tad, ja konfigurācija ir iestatīta uz  

“Copy to BeoMaster 5”.

Ja BeoPlayer ir konfigurēts, lai saglabātu kompaktdiskus lokāli 
datorā, mūzika jāpārsūta uz BeoMaster 5, lai varētu piekļūt 
saturam jūsu televizorā. Tas pats attiecas uz fotoattēliem un 
videoklipiem, kas tiek importēti programmatūrā BeoPlayer. 
Papildinformāciju skatiet sadaļā “BeoPlayer konfigurēšana”.

Satura atrašanās vieta
Satura priekšā ir ikonas, kuras rāda satura atrašanās vietu. 
Ikonas ir pieejamas tikai tad, ja dators ir pievienots BeoMaster 5.

Saturs atrodas jūsu datorā.

Saturs atrodas BeoMaster 5. 

Saturs atrodas gan datorā, gan BeoMaster 5. 

Satura atrašanās vietas mainīšana ...
> Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz satura.
> Izvēlieties vajadzīgo iespēju:
 “Copy from BeoMaster” (kopēt no BeoMaster)
 “Move from BeoMaster” (pārvietot no BeoMaster)
 “Delete from BeoMaster” (dzēst no BeoMaster)

Ņemiet vērā, ka saturs, kas saglabāts tikai BeoMaster, tiek pilnībā 
dzēsts, ja to dzēš no BeoMaster 5.

Satura kārtošana

*Ja jūsu iestatījumos ir BeoSound 5, izvēlnes iespējas attiecīgi 
atbilst, piemēram, “Move to BeoSound 5” (pārvietot uz 
BeoSound 5).
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Failu sinfronizēšana 
Veicot izmaiņas atskaņošanas sarakstos datorā vai no televizora, 
ja BeoMaster 5 nav pievienots datoram, ir svarīgi zināt, kā šīs 
izmaiņas darbojas.
Visas vienā atrašanās vietā veiktās izmaiņas tiks automātiski 
kopētas otrā vietā, no jauna izveidojot BeoPlayer/BeoPort un 
BeoMaster 5 savienojumu.

Ja izmaiņas veiktas abās vietās, datorā saglabātā versija pārrakstīs 
to, kas saglabāta lokāli BeoMaster 5. Piemēram: jūs pagriežat 
fotoattēlu, izmantojot datora programmatūru. No jauna izveidojot 
BeoMaster 5 savienojumu ar datoru, izmaiņas stāsies spēkā 
BeoMaster 5.

Failus starp datoru un BeoMaster 5 var sinhronizēt jebkurā laikā.
> Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Bang & Olufsen ikonas.
> Izvēlieties “Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5”. 

Ja nevar izveidot savienojumu
Pārsūtot failus uz BeoMaster 5 vai BeoSound 5, iespējams, 
nevar izveidot savienojumu, ja, piemēram, ir atiestatīts tīkls. 
Tiek parādīts dialoglodziņš, kurā jāievada BeoMaster 5 vai 
BeoSound 5 IP adrese.

BeoMaster 5 IP adrese 
Lai redzētu BeoMaster 5 IP adresi, ieslēdziet BeoMaster 5, 
atveriet pārklājuma izvēlni un nospiediet 9, lai skatītu izvēlni 
Configuration, nospiediet tālvadības pults sarkano pogu 
un pēc tam uzreiz pogu GO. Izmantojiet bultiņu pogas, lai 
pārvietotos uz Network info, un nospiediet pogu GO. Tagad 
ir redzama BeoMaster 5 IP adrese. Ievadiet IP adresi BeoPlayer 
izvēlnē un izveidojiet savienojumu.

BeoSound 5 IP adrese 
Lai redzētu BeoSound 5 IP adresi, ieslēdziet BeoSound 5, 
pārvietojiet slīdni uz MODE, izmantojiet ripu, lai iezīmētu 
SETTINGS, divreiz nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu 
un pēc tam uzreiz pogu GO, lai aktivizētu izvēlni SERVICE 
SETTINGS. Pārvietojiet slīdni uz NETWORK INFO. Tagad ir 
redzama BeoSound 5 IP adrese. Ievadiet IP adresi BeoPlayer 
izvēlnē un izveidojiet savienojumu.

Ieteicams vienmēr saglabāt mūzikas failu un fotoattēlu kopijas 
datorā vai datu nesējā, piemēram, portatīvajā cietajā diskā.
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Savienojuma statuss 
Pārsūtot failus no datora uz BeoMaster 5, var iegūt informāciju 
par kopēšanas norisi, pārvietojot peli pār Bang & Olufsen ikonu 
uzdevumu joslā.

Ja ir kontakts, Bang & Olufsen ikona ir melnā krāsā. 

Ja kontakta starp datoru un BeoMaster 5 nav, ikona 
ir pelēka. Lai atjaunotu kontaktu, ar peles labo pogu 
noklikšķiniet uz ikonas un izvēlieties “Connect to 
BeoMaster 5”*.

Ja notiek pārsūtīšana, Bang & Olufsen ikona ir sarkana.

Kopēšanas process starp datoru un BeoMaster 5.
“BeoPlayer <-> BeoMaster 5” (vai “BeoPort <-> BeoMaster 5”)
Norāda, ka saturs datorā un BeoMaster 5 tiek sinhronizēts.

“N.MUSIC <-> BeoMaster 5”
Norāda, ka notiek N.MUSIC ierakstu kopēšana no datora uz 
BeoMaster 5 vai otrādi.

“PHOTO <-> BeoMaster 5”
Norāda, ka notiek PHOTO kopēšana no datora uz BeoMaster 5 
vai otrādi.

Lai atceltu šīs darbības, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 
Bang & Olufsen ikonas un izvēlieties atcelšanas iespēju sadaļā 

“Activity”.

*Ja jūsu iestatījumos ir BeoSound 5, izvēlnes iespējas 
attiecīgi atbilst, piemēram, “Connect to BeoSound 5” 
(izveidot savienojumu ar BeoSound 5).
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BeoMedia 1 lietošana
Ja sistēmā ir BeoMedia 1, šajā rokasgrāmatā iekļautie apraksti uz 
to neattiecas.

Aprakstu par to, kā lietot BeoPlayer/BeoPort, izmantojot 
BeoMedia 1, skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā. 

Lai atvērtu tiešsaistes rokasgrāmatu, izmantojiet tālāk norādīto 
saiti. Rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā. 

Saite uz BeoMedia 1/BeoPlayer rokasgrāmatu. 

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

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

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi ar BeoMaster 5 un BeoSound 5. 
Šajā rokasgrāmatā iestatījumi ar BeoMaster 5 un BeoSound 5 ir 
norādīti kā BeoMaster 5 iestatījumi. Visas video iespējas, kas 
aprakstītas ar BeoMaster 5, ir atkarīgas no tā, vai BeoMaster 5 
ir savienots ar saderīgu televizoru. Visi BeoSound 5 apraksti ir 
atkarīgi no tā, vai BeoSound 5 ir daļa no iestatījumiem.

Pirms ieslēgšanas
Lai izmantotu tādus avotus kā N.MUSIC, PHOTO un WEB, 
jāizmanto BeoPlayer, jāpārsūta digitālā mūzika un fotoattēli no 
datora uz BeoMaster 5, izmantojot BeoPlayer, kā arī jāsaglabā 
savas iecienītākās vietnes, kā aprakstīts iepriekš šajā rokasgrāmatā.

BeoMaster 5 ieslēgšana
Ir divi veidi, kā aktivizēt BeoMaster 5. Var aktivizēt BeoSound 5 
audio avotu, vai var aktivizēt BeoMaster 5 avotus, izmantojot 
televizoru. 

Aprakstus, kā vadīt izstrādājumus, skatiet BeoMaster 5 un 
BeoSound 5 rokasgrāmatās.

Četri avoti
BeoMaster 5 piedāvā vairākus veidus, kā pārlūkot četrus avotus 
N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO un WEB. 

Kā aprakstīts rokasgrāmatā, katra avota priekšplāna izvēlnes 
nodrošina papildu lietošanas iespējas, un tās šeit nav aprakstītas. 

Ņemiet vērā, ka BeoSound 5 ir daļa no jūsu iestatījumiem, 
BeoSound 5 darbojas kā N.MUSIC un N.RADIO pārlūks, un jūs 
nevarat pārlūkot šo avotu saturu, izmantojot televizora ekrānu.

Izmantojot ierīci BeoMaster 5, var viegli piekļūt digitāla 
formāta mūzikas ierakstiem, personiskajiem fotoattēliem, 
iecienītākajām vietnēm un vairāk nekā 5000 interneta 
radiostacijām visā pasaulē.
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Ja BeoMaster 5 ir daļa no jūsu iestatījumiem, kļūst pieejama 
papildu funkcija: krāsainie saraksti.

Tie ir atskaņošanas saraksti, kas tiek izvēlēti, izmantojot tālvadības 
pults krāsu pogas. Tā var viegli piekļūt šiem sarakstiem, vienreiz 
nospiežot pogu, arī no saistītās telpas, ja tāda ir. 

Krāsaino sarakstu būtība
Krāsainajiem sarakstiem var pievienot ierakstus, radiostacijas 
un fotoattēlus. Krāsainos sarakstus tāpat kā citus atskaņošanas 
sarakstus var rediģēt, izmantojot datoru, kā arī ar tālvadības pulti. 
Tas ir aprakstīts izstrādājumiem pievienotajās rokasgrāmatās.

Avots  Ierobežojumi krāsainajos sarakstos
N.MUSIC  Noklusējuma ierobežojums ir 9
PHOTO   Bez ierobežojuma
N.RADIO Noklusējuma ierobežojums ir 99

N.MUSIC un N.RADIO ievažu ierobežojumu var mainīt izvēlnes 
“Configuration” sadaļā SETUP.

Saturs tiek apzīmēts ar atbilstošu krāsu. Ņemiet vērā, ka saturs 
var būt ietverts visos četros sarakstos. Atskaņojot ierakstus no 
krāsainā saraksta, BeoMaster 5 un BeoSound 5 atskaņo tikai 
noteiktā saraksta saturu.

Krāsu saraksti

Atskaņošanas saraksts ar krāsainajiem sarakstiem 
programmatūrā BeoPlayer.
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Satura pārdēvēšana...
Vienkāršākais veids, kā pārdēvēt BeoPlayer vienumus, ir izmantojot 
datoru. Tomēr iespējams arī izmantot pārdēvēšanas funkciju, kas 
pieejama avota priekšplāna izvēlnē televizora ekrānā:

> Priekšplāna izvēlnē izvēlieties “Rename”.
 Nospiediet , lai aktivizētu “rakstīšanas joslu”, nospiediet  

 un , lai pārvietotos starp rakstzīmēsm, un nospiediet GO, 
lai izvēlētos rakstzīmi.

 Lai pārslēgtu mazo un lielo burtu rakstīšanas režīmu, 
vairākas reizes nospiediet . Lai atgrieztos nosaukuma 
laukā, nospiediet .

 Nosaukuma laukā izmantojiet  un , lai pārvietotos starp 
rakstzīmēm, nospiediet STOP, lai dzēstu rakstzīmi, un 
nospiediet GO, lai saglabātu nosaukumu. 

Play Timer
Ja jūsu galvenajam video vai audio izstrādājumam pievienotajā 

sistēmā ir funkcija Play Timer, BeoMaster 5 var izvēlēties kā 

Play Timer avotu. Ja BeoMaster 5 ir izvēlēts kā Play Timer avots, 

ieslēdzot Play Timer, tiks atskaņoti sarkanā saraksta vienumi.  

Tas nozīmē, ka saturs, kuru vēlaties klausīties funkcijā Play Timer, 

jānovieto sarkanajā sarakstā. 

Īpašās BeoMaster 5 funkcijas
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Master Link opcijas Šajā sadaļā aprakstīti trīs pamatiestatījumi ar BeoMaster 5, 
BeoSound 5 un jūsu datoru, kā arī Option iestatījumi, kurus 
vajadzētu izmantot.

BeoMaster 5 un BeoSound 5 vienā telpā …

BeoMaster 5, Option 1:
BeoMaster 5 reaģē uz N.MUSIC, N.RADIO un skaņu atskaņo 
skaļruņos, kas pievienoti BeoMaster 5.
PHOTO un WEB nav pieejams. 

BeoMaster 5 ar televizoru ...

BeoMaster 5, Option 0:
BeoMaster 5 reaģē uz N.MUSIC, N.RADIO. Aktivizējiet PC, 
lai televizorā atvērtu avotus PHOTO un WEB. Šajā iestatījumā 
skaņa tiek atskaņota skaļruņos, kas pievienoti televizoram. 

Televizors, Option 2:
Televizors reaģē uz visām avota komandām un atskaņo avotu 
skaļruņos, kas pievienoti televizoram.

Ņemiet vērā, ka video signālu no BeoMaster 5 nevar izplatīt 
uz pievienotās telpas televizoru.
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Pilnībā integrēta sistēma ...

Šajā iestatījumā BeoMaster 5, BeoSound 5 un televizors ir 
novietoti kopā vienā telpā.

BeoMaster 5, Option 0:
N.N.MUSIC un N.RADIO pārlūkošana notiek BeoSound 5.

Televizors, Option 2: 
Televizors reaģē uz visām avota komandām. PHOTO un WEB 
ir pieejams.
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Izstrādājumi divās telpās ... 

Šajā iestatījumā BeoSound 5 un BeoMaster 5 ir novietoti 
kopā vienā telpā (pievienotajā telpā), bet televizors citā telpā 
(galvenajā telpā). 

BeoSound 5/BeoMaster 5, Option 2:
N.MUSIC un N.RADIO ir pieejami BeoSound 5, un skaņu no 
galvenās telpas var dzirdēt pievienotajā telpā.

Televizors, Option 2:
Klausieties N.MUSIC and N.RADIO televizora skaļruņos. 
PHOTO un WEB nav pieejams.

Avotu klausīšanās galvenajā telpā ...

Pultī Beo4 ... 
> Nospiediet LIST, līdz Beo4 displejā parādās avots “N.RADIO” LIST, līdz Beo4 displejā parādās avots “N.RADIO” LIST

vai “N.MUSIC”, un nospiediet GO.

Pultī Beo5 ...
> Nospiediet “N.MUSIC” vai “N.RADIO” (izvēles pogas). 

Uzmanību! BeoSound 5 savienojuma opcijas ir ierobežotas 
līdz Option 0, 1 un 2. Papildinformāciju par AV sistēmas 
pievienošanu un lietošanu skatiet Bang & Olufsen 
televizoram pievienotajās rokasgrāmatās.
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Izmantojot BeoPlayer, var kopēt mūziku uz BeoSound 2, 
BeoSound 6 un mūzikas tālruni Serenata. Izmantojiet BeoPlayer, 
lai kārtotu mūzikas failus ierīcē un kopētu vairāk ierakstu no 
N.MUSIC kolekcijas. Papildinformāciju par portatīvās ierīces 
izmantošanu skatiet izstrādājumam pievienotajā rokasgrāmatā. 

Lai kopētu ierakstus no programmatūras BeoPlayer N.MUSIC uz 
kādu no ierīcēm, tām jābūt savienotām ar datoru. BeoSound 2 
jānovieto uz tā pamatnes un jāpievieno BeoSound 6 un Serenata,
izmantojot USB kabeli, kas pievienots izstrādājumam. 

Lietojot Serenata, ieslēdziet MTP režīmu. Papildinformāciju par 
tālruņa iestatījumu lietošanu skatiet Serenata rokasgrāmatā.

Mūzikas kopēšana portatīvajā ierīcē 
> Aktivizējiet N.MUSIC programmatūrā BeoPlayer.
> Noklikšķiniet uz COPY, lai piekļūtu portatīvajai(-ām) COPY, lai piekļūtu portatīvajai(-ām) COPY

ierīcei(-ēm). 
Parādās ierīces saturs, un ekrānā tiek rādīts jau saglabātās 
mūzikas pārskats. Virs ierīču saraksta ir glabāšanas ietilpības 
indikators, kas rāda atlikušo atmiņas vietu. 

Ierakstu kopēšana no atskaņošanas sarakstiem uz ierīci ...
> Noklikšķiniet un velciet ierakstu vai albumu uz ierīci. 

Lai kopētu no kompaktdiska, atcerieties vispirms kopēt 
programmatūrā BeoPlayer. Skatiet “Mūzikas kopēšana no 
audio kompaktdiska”.
Ieraksts vai albums nekavējoties tiek rādīts ierīcē, un indikators 
zem ieraksta rāda kopēšanas procesa norisi, kā parādīts tālāk. 

Ņemiet vērā, ka, lai kopēšana tiktu pabeigta, jāgaida, līdz procesa
norises indikators ir pilnībā aizpildīts. 

Ierakstu kopēšanas laikā var izmantot citas BeoPlayer funkcijas, 
ja atvērts N.MUSIC.

Lai atceltu kopēšanu, izvēlieties ierakstu vai albumu savā ierīcē 
un dzēsiet to, velkot uz atkritnes ikonu. Kopēšana tiek arī atcelta, 
ja pilnībā aizverat BeoPlayer vai ja atvienojat ierīci no strāvas avota.
Portatīvās ierīces neatbalsta krāsainos sarakstus. 

Portatīvo ierīču izmantošana 
ar BeoPlayer
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Piezīme. Ierīcēs BeoSound 6 un Serenata nevar vienlaikus 
izmantot atskaņošanas funkciju un kopēt mūziku.

Ierakstu kārtošana portatīvajā atskaņotājā
Mūzikas failu kārtošana portatīvajā atskaņotājā notiek gandrīz 
tāpat kā N.MUSIC kārtošana programmatūrā BeoPlayer. Lai 
kārtotu mūziku, portatīvais atskaņotājs jāpievieno datoram.

DRM failu pamatlietošana 
BeoPlayer atbalsta tādas mūzikas atskaņošanu, kuru aizsargā 
Microsoft Windows Media DRM. Tas nozīmē, ka DRM 
aizsargāta mūzika vispirms jāatskaņo, izmantojot Windows 
Media Player, un tikai pēc tam ierakstus var kopēt uz BeoPlayer. 
Apple Fairplay DRM netiek atbalstīts. DRM aizsargāto 
mūzikas ierakstu pārsūtīšanas skaits uz portatīvajām ierīcēm 
ir ierobežots. Skaitu nosaka mūzikas veikals vai ierakstu 
kompānija, bet tas var būt arī neierobežots. 

DRM aizsargāto mūziku var pārsūtīt un atskaņot ierīcē 
Serenata un BeoSound 6, pieņemot, ka licence atrodas 
BeoPlayer. Tomēr BeoSound 6 neatbalsta licences uz noteiktu 
laiku. 

Pārsūtot mūziku uz ierīci BeoMaster 5 un BeoMedia 1, tiek 
pārsūtīta arī DRM aizsargāta mūzika. Tā tiek parādīta arī 
sarakstos, bet to nevar atskaņot.

Ņemiet vērā, ka BeoSound 2 neatbalsta DRM failus.

Piezīme. Kopēšanas laikā var paslēpt N.MUSIC skatu un 
ekrāna labās malas vadības joslā sekot kopēšanas procesa 
norisei. Kopēšanas laikā var izmantot vadības joslu.
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Īpaši norādījumi par BeoSound 2 BeoSound 2 aktivizēšana... 
> Programmatūrā BeoPlayer noklikšķiniet uz N.MUSIC.

Ņemiet vērā, ka vienlaikus nevar lietot BeoSound 2 un kopēt 
mūziku.

Lai kopētu failus pēc atskaņošanas sākšanas 
programmatūrā BeoPlayer...
> Atvienojiet BeoSound 2 no tīkla.
> No jauna pievienojiet BeoSound 2.
> Vai arī 3 sekundes nospiediet un turiet GO. 

BeoSound 2 ar Windows Vista
Lai BeoSound 2 pareizi darbotos ar Windows Vista, datorā 
jābūt instalētai “1. servisa pakotnei”. BeoSound 2 jābūt iTunes 
režīmā (vai režīmā Mass Storage Mode), kā aprakstīts 
BeoSound 2 rokasgrāmatā. 

BeoSound 2 būs pieejams un uzskatīts par vispārēju portatīvu 
ierīci, un tas netiks rādīts programmatūrā BeoPlayer ar 
BeoSound 2 ikonu. BeoSound 2 sistēmā Vista nefunkcionēs 
tāpat kā sistēmā Windows XP, kurā failus var pārvietot uz 
mapēm utt.

Šo ierobežojumu dēļ, lietojot BeoSound 2 sistēmā Vista, 
nepieciešams izveidot SD kartes saknes ierakstu mapi, lai 
atskaņotu ierakstus.

Tāpat ņemiet vērā, ka BeoSound 2 “Firmware update application”, 
saukta “BeoSound 2_PC.exe”, nedarbosies sistēmā Vista. Tas 
nozīmē, ka nevarēsit atjaunināt BeoSound 2 programmatūru 
sistēmā Windows Vista.
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Atmiņas kartes formatēšana BeoSound 2 
Dažos gadījumos var būt noderīgi formatēt datu nesēju 
(atmiņas karti), lai ļautu kopēt ierakstus uz BeoSound 2. 
Formatējot karti, tiek dzēsts viss kartes saturs. 

Formatēšana ...
Novietojiet BeoSound 2 uz pamatnes. Programmatūrā 
BeoPlayer nedrīkst darboties PC CD vai N.MUSIC. 
> Vadības joslā noklikšķiniet uz CONFIG, lai piekļūtu izvēlnei 

“Configuration”.
> Izvēlieties cilni “Portable devices”. 

BeoPlayer cilne “Portable devices” labajā malā informē, cik daudz 
vietas ir pieejams atmiņas kartē, kā arī cik daudz atmiņas ietilpības 
datu nesējam ir kopumā.
> Noklikšķiniet uz “Refresh’, lai parādītu pieejamo ierīču 

sarakstu.
> Izvēlieties datu nesēju, kuru vēlaties formatēt.
> Noklikšķiniet uz “Format”.

Tiek rādīts teksts “formatting portable ...” un veikta formatēšana. 
Ņemiet vērā, ka formatēšanu nevar veikt, ja ierīce ir aizsargāta 
pret ierakstīšanu. 
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N.MUSIC iestatījumi
Pirms audio kompaktdisku kopēšanas un “izvilkšanas” datorā ir 
noderīgi pielāgot to, kā kopēšanai jānotiek.

Kopēšanas kvalitāte 
Izvēlieties kvalitāti, kādu vēlaties kopētajai mūzikai. Var iestatīt 
kvalitāti diviem dažādiem kopēšanas galamērķiem: cietais disks 
vai portatīvā ierīce.
> BeoPlayer joslā noklikšķiniet uz SETUP.
> Noklikšķiniet uz CONFIG.
> Noklikšķiniet uz cilnes “CD Copying”.

Kopijas kvalitāte palielinās atkarībā no bitu daudzuma (kbps) 
– datu apjoma sekundē –, bet tajā pašā laikā palielinās faila 
lielums. Tas nozīmē, ka augstas kvalitātes ieraksti ātrāk aizpildīs 
cieto disku. 

Kopēšana uz BeoMaster 5 
> Noklikšķiniet uz lodziņa “Copy to BeoMaster 5”. 
 Visi N.MUSIC ieraksti tiks nokopēti uz BeoMaster 5. 

Faila atrašanās vieta 
(Ja jūsu iestatījumos nav BeoMaster 5) 
> Izvēlieties, kur datorā saglabāt kopēto ierakstu vai ierakstus. 
> Noklikšķiniet uz “Browse”, lai pārskatītu diskdziņus un mapes. 
> Pēc pabeigšanas noklikšķiniet uz OK vai ...
> ... noklikšķiniet uz “Cancel”, lai atgrieztos cilnē “Standard”.

Licences 
Cilnē “Licenses” ir informācija par kompaktdisku licenču 
izmantošanu. Ir noderīgi izveidot licenču dublējumus. Ja vēlaties, 
piemēram, instalēt datorā jaunu operētājsistēmu, licenču kopijas 
būs jāsaglabā diskā vai tīkla diskdzinī. Kad sistēmas instalēšana 
ir pabeigta, licences var atjaunot.

DRM aizsardzība 
Opcija “Use DRM protection” aizsargā mūziku pret pārvietošanu 
uz citiem diskdziņiem vai portatīvajām ierīcēm. 

Ņemiet vērā, ka opcija “Use DRM protection” nav aktivizēta pēc 
noklusējuma. BeoPlayer/BeoPort nevar portatīvā DRM aizsargātus 
failus. Tāpēc mēs iesakām nemainīt noklusējuma iestatījumu,  

BeoPlayer konfigurēšana
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Tāpēc mēs iesakām nemianīt noklusējuma iestatījumu, ja vēlaties 
lejupielādēt mūzikas failus porttaīvā ierīcē, piemēram, BeoMaster 5 
vai BeoSound 2. Turklāt, aktivizējot DRM aizsardzību, mūzikas 
failiem nevarēs piekļūt citā vietā kā tikai datorā, kurā saglabāta 
licence. 

Izvilkšana no kompaktdiska krāsainajā sarakstā 
Kopējot no kompaktdiska, cilnē “Favourites” var izlemt pievienot 
izvilkto N.MUSIC ierakstu noteiktam krāsainajam sarakstam. 
Aktivizējot šo iestatījumu, krāsainā saraksta saturs tiks mainīts 
katru reizi, kad izvelkat mūziku no kompaktdiska.

Ierobežojumi krāsainajos sarakstos
Sadaļā “Favourites” var iestatīt katra krāsainā saraksta ierakstu/
albumu ierobežojumus. 

N.RADIO iestatījumi
Var izvēlēties N.RADIO uztveršanas kvalitāti. Palielinot N.RADIO 
uztveršanas kvalitāti, tiek samazināts pieejamo N.RADIO staciju 
skaits.

Ņemiet vērā, ka izvēlne “Configuration” maina cilnes nosaukumu 
atbilstoši pievienotajam izstrādājumam, kā parādīts šajā gadījumā 
— BeoMaster 5.

Lai uzlabotu uztveršanu no vāja savienojuma, jāpalielina bufera 
laiks. Ņemiet vērā, ka tas paildzina N.RADIO ieslēgšanās laiku. 
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PHOTO iestatījumi
Var izvēlēties, cik ilgi katram fotoattēlam jāpaliek ekrānā, sākot 
slaidrādi.

“Mode” (režīms) ļauj izvēlēties, vai slaidrādei jāturpinās pār 
grupām vai tai jāatkārto fotoattēli/videoklipi no izvēlētās grupas.

“Skip interval” iestatījumi nosaka, cik sekundes tīt vai pārtīt 
videoklipus, ja tiek izmantota izlaišanas funkcija. 

“Thumbnails Cache“ iestatītais fotoattēlu skaits nosaka, cik daudz 
vietas cietajā diskā vēlaties atstāt fotoattēliem.

BeoMaster 5 iestatījumi — pieejami tikai tad, ja 
BeoMaster 5 ir daļa no iestatījumiem 

Parole
Šeit var mainīt BeoMaster 5 piekļuves paroli.
Šeit arī jānorāda, uz kuru diskdzini jākartē BeoMaster 5. 
Nomainiet tikai paroli, ja BeoMaster 5 vai BeoSound 5 parole  
ir mainīta.

Diskdziņa iestatījums
Tas paredzēts, lai norādītu tā BeoMaster 5 diskdziņa 
nosaukumu, uz kuru tiek pārsūtīti visi faili, pārvietojot vai 
kopējot mapes, atskaņošanas sarakstus utt. Ja neesat 
pārliecināts par šo iestatījumu, sazinieties ar Bang & Olufsen 
tirgotāju, kurš jums var palīdzēt. Var mainīt mūzikas sistēmas 
paroli, nospiežot “Change password”.
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Rokasgrāmatas valoda 

Instalējot BeoPlayer/BeoPort, šī rokasgrāmata tiek instalēta 
atbilstoši Windows valodas iestatījumiem. Jebkurā laikā varat 
iestatīt citu rokasgrāmatas valodu. Vienkārši atveriet BeoPlayer/
BeoPort izvēlni Configuration un atveriet cilni Guide.
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Visa informācija par TV regulēšanu ir attiecināma tikai tādā 
gadījumā, ja BeoPort ir daļa no jūsu iestatījuma un jums ir 
saderīga TV regulēšanas karte.
Pirms sākat automātisko TV kanālu regulēšanu TV regulēšanas 
kartei, pārliecinieties, vai sadaļā “Video System” ir norādīta 
pareizā apraides sistēma, vai ir norādīts savienojums, izmantojot 
kabeli vai antenu, un vai tiek rādīta pareizā valsts.
> Lai automātiski sāktu TV kanālu regulēšanu, noklikšķiniet  

uz “AutoTune”.

Regulēšanas secības laikā atrastie kanālie tiek rādīti displejā. 
Regulēšanu var apturēt jebkurā laikā, un jau atrastie kanāli tiks 
saglabāti.
TV regulēšanas kartēs noregulētie TV kanāli tiek reģistrēti kā 
kanālu numuri un frekvences. Ņemiet vērā, ka ne visas TV 
regulēšanas kartes uztver standarta kanālu numurus TV kanāliem.

Manuālā regulēšana
Ja vēlaties noregulēt kanālu manuāli, piemēram, ja tas netika 
atrasts automātiskās regulēšanas laikā, izvēlnē “Tune” atveriet 
sadaļu “Manual“.
> Ritiniet cauri frekvencēm, līdz atrodat frekvenci, kuru 

vēlaties pievienot.
> Noklikšķiniet uz “Add”. 

TVkanālu pārvietošana un dzēšana ... 
Kad TV kanāli ir noregulēti un saglabāti, var pārkārtot secību, 
kādā tie tiek rādīti kanālu sarakstā. Var, piemēram, pārkārtot 
tos saskaņā ar TV kanālu secību jūsu televizorā. 

Kanālus var arī dzēst no kanālu saraksta. Abas darbības var 
paveikt izvēlnē “Configuration”.

Pamatiestatījumi
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Noregulētu TVkanālu pārvietošana ... 
> Noklikšķiniet uz cilnes “Tune”, lai varētu pārkārtot noregulēto 

TV kanālu secību.
> Noklikšķiniet uz TV kanāla, kuru vēlaties pārvietot kanālu 

sarakstā. 

Pārbaudiet, vai TV kanāls, kuru vēlaties pārvietot, tiek rādīts TV 
skatītāja logā. 
> Izmantojiet peli, lai vilktu kanālu uz tā jauno kanāla numuru 

kanālu sarakstā. 

Ja vajadzīgajā kanāla numurā jau ir saglabāts TV kanāls, pārvietotais 
kanāls tiek ievietots starp esošajiem kanālu numuriem.

Noregulētu TVkanālu dzēšana ... 
> Noklikšķiniet uz cilnes “Tune”, lai varētu dzēst noregulētu 

TV kanālu. 
> Noklikšķiniet un izvēlieties TV kanālu, kuru vēlaties dzēst no 

kanālu saraksta.
> Pārbaudiet, vai TV kanāls, kuru vēlaties dzēst, tiek rādīts TV 

skatītāja logā. 
> Noklikšķiniet uz “Delete”.

Skanējuma un attēla regulēšana ... 
Kad TV kanāli ir noregulēti un saglabāti, var regulēt skaņas 
iestatījumus. Šie skaņas pielāgojumi attiecas uz visiem avotiem, 
kuriem var piekļūt no vadības joslas.

Ja TV regulētājs ļauj attēla pielāgošanu, attēlu iestatījumus var 
pielāgot TV regulētāja kartei. Šie attēla pielāgojumi attieksies 
arī uz video avotiem galvenajā telpā, ja tos atverat datora ekrānā, 
izmantojot vadības joslu.
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Kā rīkoties, ja jāpielāgo skaņa datorā ...
Lai līdzinātu datora avotu un pievienoto avotu skaņas līmeņus, 
aktivizējiet šo avotu, izmantojot vadības joslu un pēc tam datorā 
atveriet skaņas kartes jaucējierīci. Pēc tam var salīdzināt un 
pielāgot skaņas līmeņus.

Skaņas pielāgošana datorā ...
> Vadības joslā noklikšķiniet uz TV, lai atvērtu TV kanālu.
> Noklikšķiniet uz SETUP, lai varētu izvēlēties AV skaņu.
> Noklikšķiniet uz AV, lai izvēlētos AV stereo skaņu. AV ir 

izgaismots, un dzirdamā skaņa ir Master Link skaņa.
> Vēlreiz noklikšķiniet uz AV, lai klausītos skaņu un salīdzinātu 

abas skaņas. Ja skaņas režīmā poga AV nav izgaismota.
> Izsauciet skaņas kartes jaucējierīci.
> Izmantojiet pogu AV, lai pārslēgtu AV skaņu un tās salīdzinātu.
> Izmantojot skaņas jaucējierīci, pielāgojiet skaņas līmeņus 

atbilstoši savām vajadzībām.

Pielāgojamie kanāli var būt:
VOLUME CONTROL (skaļuma regulēšana)
Pielāgo vispārējo skaņas izvades līmeni no skaņas kartes.
WAVE (vilnis)
Pielāgo N.MUSIC ievades līmeni.
AUX/LINE/TV
Pielāgo skaņas līmeni no TV kartes.
CD AUDIO
Pielāgo skaņas līmeni iekšējā kompaktdisku dzinī.

Pielāgošanas opcijas var mainīties atkarībā no iebūvētās  
skaņas kartes.
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Option programmēšana 
Ja dators ir daļa no BeoLink iestatījuma (ar BeoPort vai 
BeoMaster 5), iespējams, tam vajadzēs programmēt pareizo 
Option iestatījumu. Lai saņemtu papildinformāciju, konsultējieties 
ar Bang & Olufsen pārdevēju. 

Galvenais dators 
BeoLink sistēmā ir iespējams iestatīt vairākus BeoPort, bet  
N.MUSIC un N.RADIO var izplatīt tikai no galvenā datora. Lai 
norādītu, kurš dators ir, piemēram, N.MUSIC izplatītājs, sadaļā 

“Main PC” jānorāda, vai dators ir galvenais vai sekundārais dators. 
> Atzīmējiet pogu “Yes”, lai norādītu galveno datoru, vai... 
> ... atzīmējiet pogu “No”, lai norādītu sekundāro datoru. 

Play Timer (atskaņošanas taimersi)
Ja dators ir daļa no BeoLink sistēmas, lietojiet funkciju “Timer”, 
lai atskaņotu audio un video avotus. Šī funkcija ir noderīga, ja 
vēlaties, lai modinātāja taimeris atskaņotu no audio sistēmas, 
vai ja vēlaties katru vakaru skatīties ziņas tieši datora ekrānā. 
Var izvēlēties arī avotu “Standby”, lai avoti katru vakaru vienā 
laikā automātiski izslēgtos.
Ņemiet vērā, ka visi taimera programmēšanas iestatījumi jāiestata 
pievienotajā avotā (piemēram, audio sistēmā vai televizorā).
> Atzīmējiet “ON”, lai aktivizētu atskaņošanas taimeri, vai... 
> ... atzīmējiet “OFF”, lai izslēgtu atskaņošanas taimeri. 

Jaukta skaņa 
Skaņu no visiem pieejamiem Master Link avotiem var sajaukt ar 
skaņu no datora. Ja vēlaties vienlaicīgi klausīties kompaktdisku 
un skaņas no datorspēles, iestatiet sajaukto skaņu uz “ON”, lai 
klausītos abas skaņas no skaļruņiem.

Papildu iestatījumi — darbojas 
tikai tad, ja BeoPort ir daļa no 

iestatījuma
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Noklusējuma avots ...
Ieslēdzot BeoPlayer, avota dators tiek izvēlēts automātiski pēc 
noklusējuma. Iespējams, gribēsit mainīt šo iestatījumu,  
ja nevēlaties klausīties skaņu no datora.
> Atzīmējiet “PC”, lai izvēlētos datoru kā noklusējuma 

iestatījumu, vai ... 
> ... atzīmējiet “None”, lai liktu BeoPlayer ieslēgties arī tad,  

ja neviens avots nav aktivizēts. 

BeoPort USB kaste …
Kopā ar citiem programmatūras atjauninājumiem var saņemt 
BeoPort kastes programmatūru. Taustiņš update-firmware 
pārbauda, vai jūsu BeoPort kastei ir jaunākā programmatūras 
versija (no interneta vai kompaktdiska).
> Noklikšķiniet uz “Update firmware”. 
> Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savienojuma frekvence ...
Lai uztvertu skaņu un attēlus no video sistēmas, jāpieskaņo 
noteiktais kanāla numurs, kurā signāls tiek izplatīts. Atsevišķās 
Bang & Olufsen sistēmās saistītā frekvence tiek atrasta automātiski.

Saistīto frekvenci var pielāgot manuāli arī Bang & Olufsen sistēmās, 
kuras atbalsta automātisko meklēšanu. 
> Pirms noklikšķināt uz “Find” (atrast), atzīmējiet opciju “Manual”. 

Ekrānā redzamās instrukcijas informē, vai frekvence ir atrasta 
automātiski. Ja ir, šī frekvence tiek saglabāta. 

Piezīme. BeoPlayer/BeoPort ASV paredzētā versija neatbalsta 
video avotu pārsūtīšanu no galvenās telpas uz datoru. 
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Ja frekvence netiek atrasta automātiski ...
Izpildiet datora ekrānā redzamās darbības, kas palīdzēs manuāli 
atrast saistīto frekvenci. 

Video sistēmas iestatīšana ...
> Noklikšķiniet uz CONFIG, kas atrodas vadības joslas sadaļā 

SETUP.
> Izvēlieties cilni “Advanced”. 
> Sadaļā “Link frequency” noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas 

“Manual”. 
> Noklikšķiniet uz “Find”. 
> Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad sākta meklēšana, nospiežot “OK”, var mainīt video sistēmu.

Video sistēmas iestatījumi ...
Lai skatītos televīziju datora ekrānā, jāpārliecinās, vai ir veikti 
pareizie valsts un video sistēmas iestatījumi. Daži apgabali un 
valstis, piemēram, Francija, izmanto televīzijas sistēmu SECAM. 

Ja dzīvojat šādā apgabalā, iespējams, jums būs jāpielāgo video 
sistēma, izmantojot pievienotās telpas izstrādājumu. Ja vēlaties 
skatīties noteiktus televizora pierīces kanālus vai videokasetes, 
izmantojot sistēmu PAL, jums izvēlnē “Configuration” iestatījums 

“Video system“ jāmaina uz PAL.

Sazinieties ar tirgotāju, lai iegūtu informāciju par pieejamajām 
TV regulētāja kartēm un to lietošamu sistēmās PAL un SECAM. 
> Lai mainītu video sistēmu, izvēlieties “PAL“ nevis “SECAM”. Cilnē “Tune” atrodiet iestatījumu “Video system”.
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Prasības aparatūrai: 
Procesors: Min. 1 GHz 
Sistēmas atmiņa: Min. 512 MB RAM 
Grafikas karte: Min. 32 MB video RAM, kas atbalsta Super VGA 
(800x600) 
Cietais disks: Min. 100 MB pieejamās atmiņas 
USB ligzda: Viena, kas pieejama BeoPort

Prasības operētājsistēmai: 
Windows Vista vai Windows XP 
DirectX 8.1 vai jaunāka versija 
Media Player 9.0 vai jaunāka versija

Noklusējuma atbalstītie fotoattēlu formāti ir: jpg, jpeg, tif, tiff, 
gif, bmp un png. 
Noklusējuma atbalstītie videoklipu formāti ir: avi, asf, wmv, mpg, 
mpeg. Tomēr formāti ir atkarīgi no tā, kāds kodeks ir instalēts 
datorā. 
N.MUSIC atbalstītie formāti ir: Mp3, WMA, WAV (ar BeoMaster 5 
arī M4A, AAC, MP4).

BeoMaster 5 programmatūra tiek regulāri atjaunināta. Jums 
tiks piedāvāta arī jauna BeoMaster 5 programmatūra. Kad tiek 
rādīts dialoglodziņš, kurā jautāts, vai jūs vēlaties vai nevēlaties 
instalēt jaunu programmatūru, varat atbildēt “Later” (vēlāk). 

Ja izvēlaties “Later” un ar peles labo pogu noklikšķināt uz 
Bang & Olufsen ikonas, jums ir opcija “Update software” 
(atjaunināt programmatūru). Vienkārši noklikšķiniet uz šīs 
opcijas, un sāksies atjaunināšanas process. 

BeoPlayer un BeoPort  
sistēmas prasības

Atbalstītie multivides formāti

Programmatūras atjaunināšana  
— BeoMaster 5
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Kad pirmoreiz ir konfigurēts BeoPlayer vai BeoPort, jūs tiksit 
aicināts reģistrēties, ja jums ir piekļuve internetam. Reģistrēšanās 
ir nepieciešama, lai saņemtu BeoPortal sniegtos pakalpojumus. 
Protams, Bang & Olufsen pret reģistrācijas datiem izturas ar 
vislielāko konfidencialitāti. 
Reģistrācija nepieciešama tikai BeoPortal mērķiem. Ja izvēlaties 
nereģistrēties, jūsu ieraksti tiks ierakstīti kā “unknown”. Ja tomēr 
vēlaties ierakstītajiem kompaktdisku ierakstiem izmantot etiķešu 
informāciju, tā ir jāievada manuāli. To var paveikt sadaļā “INFO”, 
kas tiek rādīta vadības joslā, kad izvēlaties N.MUSIC.

Ja neesat reģistrējies ... 
Reģistrācijas forma automātiski parādās ekrānā. 
> Izvēlieties “New User” (jauns lietotājs) un aizpildiet formu. 

Ja jau esat reģistrējies ...
> Ievadiet savu lietotājvārdu un e-pasta adresi. 

Lai saņemtu informāciju no BeoPortal, datoram jābūt interneta 
pieslēgumam un tam jābūt tiešsaistē. Ja jums nav piekļuves 
internetam, jūs netiksit aicināts reģistrēties, bet, tiklīdz tiks 
nodrošināta interneta piekļuve, jūs tiksit lūgts reģistrēties. 

Ja esat aizmirsis savu lietotājvārdu ... 
Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Jūs tiksit 
aicināts iesniegt savu e-pasta adresi, un lietotājvārds pēc tam 
tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi.

BeoPlayer vai BeoPort 
reģistrēšana
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Ja ir nepieciešams noņemt lietojumprogrammu, var izvēlēties 
noņemt visu BeoPlayer/BeoPort direktoriju vai veikt pielāgotu 
noņemšanu, kuras laikā tiek noņemti tikai tie faili, kas tieši saistīti 
ar lietojumprogrammu BeoPlayer/BeoPort. 

Ja no jauna instalējat lietojumprogrammu BeoPort, visas esošās 
BeoPort versijas tiks automātiski pārrakstītas. 

Noņemšana ...
> Datora vadības panelī atveriet funkciju “Add or Remove 

Programs” (pievienot vai noņemt programmas).
> Noklikšķiniet un lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties 

BeoPlayer/BeoPort.
> Lai noņemtu, noklikšķiniet uz “Change/Remove”  

(mainīt/noņemt). 
> Lai noņemtu, noklikšķiniet uz “Remove”
> Lai turpinātu, noklikšķiniet uz “Next” (tālāk).
> Izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.
> Lai pabeigtu lietojumprogrammas BeoPlayer/BeoPort 

noņemšanu, noklikšķiniet uz “Finish/Exit”.
> BeoPort CD-ROM jāpalaiž fails SETUP.EXE, lai restartētu 

instalēšanu.

Programmatūru BeoPlayer var atjaunināt vietnē  
www.beoplayer.com. 

Kā rīkoties, ja nepieciešams 
noņemt BeoPlayer/BeoPort

www.beoplayer.com


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

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

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and 
Security Upgrade Privacy Statement 

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

About

BeoPlayer 

BeoPort 

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

Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some 
vendors require that you upgrade your security components in 
the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this 
service and no unique information is shared with the content 
providers or any third parties. When you upgrade your security 
level, you are sending some information to Microsoft that 
uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. 
We store this unique machine identifier in a database and 
keep track of the number of times you attempt to upgrade 
your security. We may also use this data internally to perform 
aggregate analysis of the security upgrade service, such as 
helping to ensure that we have adequate capacity and security 
to meet the demand for the service. Note that we do not share 
this unique machine identifier with any other services either 
internal or external to Microsoft. You also are sending some 
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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. 

52


	Ievads
	Darbības principi
	Tālvadības pults
	Padariet mūziku pieejamu
	Vāku māksla
	Padariet vietnes pieejamas
	BeoPlayer ikdienas lietošana
	Atskaņošanas sarakstu izveide un rediģēšana

	Satura kārtošana
	BeoMedia 1 lietošana
	BeoMaster 5 un BeoSound 5 izmantošana

	Krāsu saraksti
	Īpašās BeoMaster 5 funkcijas
	Īpaši norādījumi par BeoSound 2
	BeoPlayer konfigurēšana
	Pamatiestatījumi
	Papildu iestatījumi — darbojas tikai tad, ja BeoPort ir daļa no iestatījuma
	BeoPlayer un BeoPort sistēmas prasības
	Atbalstītie multivides formāti
	Programmatūras atjaunināšana — BeoMaster 5
	BeoPlayer vai BeoPort reģistrēšana
	Kā rīkoties, ja nepieciešams noņemt BeoPlayer/BeoPort



