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Įžanga

Vadove rasite informaciją, kaip naudotis BeoPlayer ir 
BeoPort programine įranga, kuri yra jūsų Bang & Olufsen 
gaminio dalis. BeoPlayer galima atsisiųsti ir nemokamai 
iš www.bang-olufsen.com.

BeoPort ir BeoPlayer vartotojo sąsajos yra panašios, 
todėl aprašant būtent BeoPort įdiegčiai taikomą valdymą, 
minima tik BeoPort. 

BeoMaster 5 ir BeoSound 5 funkcijos ir programinės 
įrangos valdymas taip pat panašus. Todėl skyriuose, 
aprašančiuose BeoMaster 5 valdymą, kuris taikomas  
ir BeoSound  5 įdiegčiai, minimas tik BeoSound 5. 

Šiame vadove taip pat yra BeoSound 2, BeoSound 6 ir 
Serenata programinės įrangos naudojimo informacija.

BeoPlayer ir BeoPort vadovas 

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5 BeoSound 5 
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Valdymo juosta
Valdymo juosta leidžia suaktyvinti ir valdyti BeoPlayer arba 
BeoPort šaltinius. 
> Norėdami paleisti BeoPlayer, spustelėkite Bang & Olufsen 

nuorodą, esančią sisteminiame dėkle. 
> Perkelkite žymeklį į toliausią dešiniąją ekrano pusę. 
> Norėdami iškviesti valdymo juostą, spustelėkite trikampį 

skirtuką. 

Numatytieji šaltiniai yra N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO ir PC CD. 
Atkreipkite dėmesį, kad tik BeoPort suteikia papildomų šaltinių 
pagal jūsų namuose esančius gaminius. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žiūrėkite „Valdymo juostos pritaikymas“. 

Norėdami suaktyvinti BeoPlayer šaltinį ...
> Norėdami, kad šaltinis būtų rodomas kairėje kompiuterio 

ekrano pusėje, dukart spustelėkite vieną iš šaltinių. 

Suaktyvinus šaltinį, jis valdymo juostoje rodomas raudonai.

Valdymo juostos veikimas ... 
> Norėdami pereiti nuo vieno įrašo, radijo stoties, televizoriaus 

kanalo, nuotraukos ir t. t. prie kito, spustelėkite  arba .
> Spustelėkite  arba  norėdami pereiti iš vienos suaktyvinto 

šaltinio grupės į kitą. Naudokite šiuos mygtukus ir kai 
pasirinktas PC CD…

>  ... perjunkite vieną kompaktinį diską į kitą, jei turite du 
kompaktinių diskų įrenginius arba prijungtą BeoSound 9000 
(tik BeoPort). 

> Spustelėkite STOP norėdami pristabdyti atkūrimą.
> Spustelėkite GO norėdami vėl paleisti atkūrimą.
> Norėdami reguliuoti garsą, spustelėkite  arba .
> Norėdami išjungti garsą, spustelėkite tarp  ir . 
 Naudokite  arba  norėdami įjungti garsą. 
> Norėdami peržiūrėti atskiras kiekvieno šaltinio parinktis, 

spustelėkite SETUP.

Taip pat pasirinkti ir paleisti turinį, rodomą kairėje kompiuterio 
ekrano pusėje, galite pele. BeoPlayer grupė yra, pavyzdžiui, 
albumas, grojaraštis, žanras arba spalvotasis sąrašas. 

Valdymo pagrindai

Atkreipkite dėmesį, kad valdymo juostos išvaizda priklauso 
nuo to, ar įdiegėte BeoPort, ar BeoPlayer. 
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> Spustelėkite INFO norėdami peržiūrėti esamo įrašo, radijo 
stoties arba nuotraukos informaciją.

> Norėdami įjungti budėjimo režimą, spustelėkite • .
> Norėdami išjungti visus šaltinius, 2 sekundes palaikykite 

nuspaudę • . 
> Norėdami uždaryti valdymo juostą ir programą, dukart 

spustelėkite • .
> Norėdami vėl suaktyvinti BeoPlayer, spustelėkite 

Bang & Olufsen nuorodą, esančią sisteminiame dėkle.

Spalvoti mygtukai, esantys tik BeoPort valdymo juostoje,  
yra skirti spalvotajam sąrašui atkurti. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, žiūrėkite „Spalvotieji sąrašai“. 

Valdymo juostos pritaikymas … 
Valdymo juostoje esančių šaltinių skaičių galima pakeisti. Galite 
pridėti, panaikinti arba paslėpti šaltinius. Vienu metu valdymo 
juostoje gali būti rodomi aštuoni šaltiniai. 
> Spustelėkite SETUP norėdami nustatyti valdymo juostą. 
> Spustelėkite SOURCES norėdami pridėti arba pašalinti 

šaltinius. Valdymo juostoje pasirodys galimų šaltinių sąrašas. 
Pagal jūsų namuose esančius gaminius, galima naudoti 
daugiau BeoPort parinkčių.

> Palaikykite nuspaudę norimą pridėti šaltinį ir nuvilkite jį į 
esamų šaltinių sąrašą.

Galite paslėpti visų rodomų šaltinių apačioje esančius antrinius 
šaltinius, pažymėtus mygtukais < ir > .
> Norėdami pašalinti valdymo juostoje esantį šaltinį, 

paspauskite jį ir nuvilkite į galimų šaltinių sąrašą. 
> Spustelėkite EXIT norėdami išeiti iš SETUP. 

BeoPort valdymo 
juosta  

BeoPlayer valdymo juosta 
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Televizoriaus žiūryklė 
Jei jūsų kompiuteryje yra BeoPort priedėlis ir televizoriaus 
imtuvinio derintuvo kortelės, galite naudotis televizoriaus 
žiūryklės funkcija. Taigi, pasirinkę šaltinį PC TV, kompiuterio 
ekrane galite žiūrėti televizorių. Kai pasirodo televizoriaus 
žiūryklės langas, galite jį perkelti, uždaryti arba padidinti. 

Televizoriaus žiūryklės lango perkėlimas ir dydžio 
nustatymas ... 
> Norėdami perkelti televizoriaus žiūryklės langą, pažymėkite 

jį ir nuvilkite. 
> Norėdami kompiuterio ekrane matyti visą televizoriaus 

vaizdą, dukart spustelėkite televizoriaus žiūryklės langą. 
> Norėdami televizoriaus žiūryklės langą pašalinti iš ekrano, 

spustelėkite dešinįjį pelės klavišą – garsas lieka. 
> Iškvieskite valdymo juostą ir spustelėkite TV norėdami 

sugrąžinti televizoriaus žiūryklės langą. 
> Norėdami padidinti televizoriaus žiūryklės lango vaizdą iki 

4:3 formato, patempkite lango kraštą. 

Garso režimo pasirinkimas ... 
Galite pasirinkti televizijos kanalų garso režimus arba garso/
vaizdo sistemos šaltinių stereofoninį garsą. 

Monofoninis, stereofoninis garsas arba kalbos ... 
Jei yra daugiau galimų garso režimų ...
> Norėdami pakeisti esamą garso režimą, valdymo juostoje 

spustelėkite SETUP, o tada SOUND. 
> Norėdami perjungti galimus, monofoninio arba stereofoninio 

garso režimus, kelis kartus spustelėkite SOUND.
> Spustelėkite SETUP norėdami pasirinkti garso režimą. 

Jei papildomų garso režimų pasirinkti negalima, nepajusite 
jokio skirtumo. 
> Spustelėkite EXIT norėdami išeiti iš SETUP. 

Dėmesio! Jei BeoPort versija skirta JAV, negalėsite 
kompiuterio ekrane žiūrėti vaizdo šaltinių iš pagrindinės 
patalpos. 
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Garso/vaizdo sistemos (AV) stereofoninio garso 
pasirinkimas ... 
Jei valdymo juostoje pasirinkote vaizdo šaltinį, BeoLink gali 
perduoti stereofoninį garsą, skirtą specialiai šiam šaltiniui. 
Tiesiog naudokite mygtuką AV , kuris valdymo juostoje yra po 
mygtuku SETUP . 
> Iškvieskite šaltinį – spustelėkite, pavyzdžiui, DTV. 
> Spustelėkite SETUP norėdami pasirinkti garso/vaizdo 

sistemos garsą. 
> Spustelėkite AV norėdami pasirinkti garso/vaizdo sistemos 

garsą, pavyzdžiui, stereofoninį garsą. 
> Dar kartą spustelėkite AV norėdami grįžti prie monofoninio 

garso. 
> Spustelėkite EXIT norėdami išeiti iš SETUP. 
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Jei įdiegėte BeoPort kartu su IR imtuvu, norėdami valdyti 
galimus sistemos šaltinius, galite naudoti Beo4 arba Beo5. 

Beo4 ... 
> Paspauskite RADIO norėdami įjungti radiją. 
> Paspauskite TV norėdami žiūrėti televizorių, jei yra ši funkcija. 
> Kelis kartus paspauskite LIST norėdami, kad Beo4 būtų 

rodomas N.MUSIC, po to paspauskite GO norėdami 
suaktyvinti šį šaltinį. 

> Kelis kartus paspauskite LIST norėdami, kad Beo4 būtų 
rodomas N.RADIO, po to paspauskite GO norėdami 
suaktyvinti šį šaltinį. 

> Paspauskite DTV norėdami gauti skaitmeninį televizijos 
signalą iš prijungto vaizdo šaltinio, jei yra ši funkcija. 

> Paspauskite DVD norėdami gauti DVD signalą iš prijungto 
DVD grotuvo. 

> Paspauskite CD norėdami klausytis garso kompaktinio disko. 
> Paspauskite V.MEM norėdami kompiuterio ekrane žiūrėti 

vaizdo įrašą iš prijungto DVD/vaizdo grotuvo. 
> Paspauskite A.MEM norėdami paleisti prijungtą garso šaltinį. 

Skaitmenų mygtukų funkcijos priklauso nuo konteksto. Juos 
galima naudoti, pavyzdžiui, norint pasirinkti konkretų įrašą, 
televizijos kanalą arba radijo stotį. 
> Paspauskite  arba  norėdami ieškoti įrašo, pereiti prie 

paskesnės arba ankstesnės grupės.
> Paspauskite  arba  norėdami pereiti prie kito arba 

ankstesnio esamo sąrašo arba kompaktinio disko įrašo, 
perjungti televizijos kanalą arba radijo stotį. 

Spalvoti mygtukai ...
Spalvoti mygtukai turi skirtingas funkcijas, kurios priklauso nuo 
pasirinkto šaltinio. Jei kompiuteryje žiūrite skaitmeninio priedėlio 
kanalą, spalvoti mygtukai naudojami taip, kaip nurodyta 
bendrajame skaitmeninio priedėlio meniu. 
Sistemoje, kurioje yra tik BeoSound 5 arba BeoMaster 5, spalvoti 
mygtukai naudojami norint pasirinkti spalvotuosius sąrašus. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „Spalvotieji 
sąrašai“. 

Nuotolinio valdymo pultelis

Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu galite, pavyzdžiui, 
įjungti ir išjungti galimus susietos ir pagrindinės patalpos 
šaltinius, perjungti televizoriaus kanalus, radijo stotis arba 
įrašus ir reguliuoti garsą. 
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Norėdami valdyti sistemos prietaisus, turite nustatyti Beo5 nuotolinį
pultelį. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo 
Bang & Olufsen pardavimo atstovą. 

Beo5 ...
> Paspauskite  , tada Zones ir patalpos, kurioje esate, 

pavadinimą ir norimą valdyti šaltinį. 
> Paspauskite N.MUSIC norėdami įjungti N.MUSIC šaltinį. 
> Paspauskite N.RADIO norėdami įjungti N.RADIO.  
> Paspauskite PC norėdami naudoti kompiuterį. 
> Paspauskite V.MEM norėdami kompiuterio ekrane žiūrėti 

vaizdo įrašą iš prijungto DVD/vaizdo grotuvo. 
> Paspauskite TV norėdami žiūrėti televizorių, jei yra ši funkcija. TV norėdami žiūrėti televizorių, jei yra ši funkcija. TV
> Paspauskite DTV norėdami gauti skaitmeninį televizijos 

signalą iš prijungto vaizdo šaltinio, jei yra ši funkcija. 
> Paspauskite DVD norėdami gauti DVD signalą iš prijungto 

DVD grotuvo. 
> Paspauskite CD norėdami klausytis garso kompaktinio disko. 
> Paspauskite A.MEM norėdami paleisti prijungtą garso šaltinį. 
> Paspauskite  arba  norėdami ieškoti įrašo, pereiti prie kito 

arba ankstesnio aplanko.
> Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio esamo sąrašo 

arba kompaktinio disko įrašo, perjungti televizijos kanalą 
arba radijo stotį, paspauskite  arba .

Spalvoti mygtukai ...
Spalvoti mygtukai turi skirtingas funkcijas, kurios priklauso nuo 
pasirinkto šaltinio. Jei kompiuteryje žiūrite skaitmeninio 
priedėlio kanalą, spalvoti mygtukai naudojami taip, kaip 
nurodyta bendrajame skaitmeninio priedėlio meniu.
Sistemoje, kurioje yra tik BeoSound 5 arba BeoMaster 5, 
spalvoti mygtukai naudojami norint pasirinkti spalvotuosius 
sąrašus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite 
„Spalvotieji sąrašai“.

Atkreipkite dėmesį, kad Beo5 ekrane esantys mygtukai Atkreipkite dėmesį, kad Beo5 ekrane esantys mygtukai 
priklauso nuo jūsų turimo gaminio ir Bang & Olufsen 
pardavėjo nustatymų. 
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Raskite muzikos kompiuteryje 
Norint kurti grojaraščius BeoPlayer programoje, jūsų kompiuteryje 
turi būti muzikos. Nuskaitykite kompiuteryje esančią muziką arba 
kopijuokite iš garso kompaktinių diskų.
Kai įjungsite BeoPlayer šaltinį N.MUSIC pirmą kartą, jums bus 
pasiūlyta ieškoti muzikos kompiuteryje. 

Muzikos nuskaitymas kompiuteryje ...
Nuskaitymą reikia atlikti pirmą kartą įjungus BeoPlayer arba 
norint pridėti naują atminties diską. 
> Norėdami pažymėti šalia disko esantį langelį, spustelėkite jį 

vieną kartą.
> Norėdami pašalinti žymą, spustelėkite dar kartą. 
> Spustelėkite START norėdami pradėti nuskaitymą. 

Įrašų ieška kituose diskuose ...
> Spustelėkite SETUP esantį valdymo juostoje, kai šaltinis 

N.MUSIC suaktyvintas.
> Spustelėkite SCAN.
> Pažymėkite langelį, esantį šalia atitinkamo (-ų) disko (-ų).

Eiga rodoma raudonai, po disko pasirinkimo langeliu.
> Spustelėkite STOP norėdami nutraukti nuskaitymo eigą.
> Spustelėkite HIDE SCAN norėdami paslėpti nuskaitymo 

parinktis. 

Nuskaitymas bus vykdomas, kol bus baigtas. Prieš kopijuodami 
iš garso kompaktinio disko, būtinai nurodykite kopijavimo 
nustatymus. Tai galite padaryti meniu „Configuration“, kuris 
yra valdymo juostoje, po mygtuku SETUP. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žiūrėkite „BeoPlayer konfigūracija“. 

Jei esami įrašai turi informacijos žymes, pavyzdžiui, „Artists“, 
„Albums“ arba „Genre“, nuskaitant ši informacija bus išsaugota. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „Šaltinių N.
MUSIC, N.RADIO arba PHOTO informacijos peržiūra ir 
redagavimas“. 

Numatyta, kad N.MUSIC visada nuskaitys muziką iš aplanko 
„My Music“, esančio „Documents and settings\user name“,  
ir tų diskų, kuriuose vykdėte nuskaitymą, kai pirmą kartą 
suaktyvinote N.MUSIC. Todėl būtina dar kartą nuskaityti kietąjį 
diską, jei saugote muziką kitame diske arba aplanke. 

Tegu muzika būna pasiekiama

BeoPlayer/BeoPort kompaktinio disko informacijai atsiųsti iš 
BeoPortal naudoja interneto ryšį. Norėdami gauti informaciją 
iš BeoPortal, turite užregistruoti BeoPlayer ir įjungti meniu 

„Configuration“ esančią funkciją, o kompiuteris turi būti 
prijungtas prie interneto. Jei BeoPortal nepasiekiamas po 
maždaug 10 sekundžių, jūsų įrašai bus pažymėti kaip 

„unknown“.
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Muzikos kopijavimas iš garso kompaktinio disko 
BeoPlayer pasiekiamai kompaktinio disko informacijai gauti iš 
BeoPortal naudoja interneto ryšį. 

Prieš kopijuodami iš kompaktinio disko ... 
> Įdėkite diską į kompaktinių diskų įrenginį ir spustelėkite 

PC CD. 
> Spustelėkite mygtuką COPY, esantį kairės pusės apačioje, 

norėdami atidaryti „Aplanko peržiūrą“. 
> Nuvilkite ir numeskite visą albumą kaip naują aplanką arba ...
>  … spustelėkite NEW FOLDER norėdami sukurti naują 

aplanką ir nuvilkti bei numesti atskirus įrašus. 

BeoPlayer pradeda kopijuoti, o kopijuojama muzika ir toliau groja. 
Nukopijuotas albumas arba įrašas išsaugomas kaip WMA failas. 

Kopijuodami galite naudoti valdymo juostą. Tačiau muzikos 
kopijavimas bus nutrauktas, jei visiškai išeisite iš BeoPlayer. 

N.MUSIC iš kompiuteryje esančių aplankų ... 
Vilkdami turinį iš Windows aplanko į BeoPlayer, galite numesti jį, 
kur tik norite. Nuvilkę ir numetę turinį, galite tvarkyti jį ir perkelti 
įrašus arba albumus į spalvotuosius sąrašus. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „Grojaraščių 
kūrimas ir redagavimas“. 

Iš BeoPlayer į kitas programas ... 
Galite perkelti turinį iš BeoPlayer į kitas ne Bang & Olufsen, 
pavyzdžiui, kompaktinių diskų įrašymo programas. Įprastai 
galite tiesiog nuvilkti ir numesti turinį iš BeoPlayer į kitą 
programą. Ši funkcija veiks, jei programinė įranga ją palaiko. 

Jei paskirties rodinys uždarytas, galite stebėti kopijavimo eigą 
po mygtuku COPY. Eigą nurodo raudona linija. Be to, kopijavimo 
eigą galite stebėti valdymo juostos vaizduoklyje. 
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Viršelių grafika BeoPlayer palaiko N.MUSIC įrašų viršelių grafiką kaip paveikslėlius, 
integruotus į įrašus, arba kaip paveikslėlį, esantį tame pačiame 
aplanke kaip ir albumo įrašai. 

Albumų viršelių kopijavimas ir atnaujinimas ...
BeoPlayer viršelių grafikos rodinius galima matyti kairėje ekrano 

pusėje. Jei užregistravote BeoPlayer, turite prieigą prie BeoPortal. 

Taigi, nuskaitę muziką iš kompiuterio, galite pradėti esamų albumų 

viršelių atnaujinimą arba naujų atsisiuntimą. 

> Palaikykite nuspaudę esamą BeoPlayer rodinį, kuris yra kairės 
pusės viršutiniame kampe.

> Perkelkite žymeklį ant „Albums“ ir paleiskite pelės klavišą.
> Norėdami peržiūrėti galimas parinktis, spustelėkite albumą 

dešiniuoju klavišu.

Taip pat galite nuvilkti ir numesti nuotrauką ant įrašo arba 
albumo tiesiog BeoPlayer programinėje įrangoje. 

Jei faile yra viršelis, BeoPlayer automatiškai jį parodys, kai 
įdėsite kompaktinį diską ir spustelėsite PC CD. 

Norėdami gauti informaciją ir viršelius iš BeoPortal, turite 
užregistruoti BeoPlayer. Funkcija, esanti meniu „Configuration“, 
turi būti įjungta, o kompiuteris – prijungtas prie interneto. 
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Tegu nuotraukos būna 
pasiekiamos

Jei BeoPlayer programoje norite naudotis PHOTO funkcija, 
pirmiausia turite padaryti nuotraukas ir vaizdo įrašus 
pasiekiamus BeoPlayer. Galite nuvilkti ir numesti nuotrauką 
arba vaizdo įrašą iš Windows aplanko į PHOTO rodinį. 
1. Įkelkite nuotraukas ir vaizdo įrašus papildomame „My Pictures“

aplanke. „My Pictures“ yra Windows aplanke „Documents 
and settings“. Konkreti aplanko vieta priklauso nuo jūsų 
kompiuterio nustatymų.

2. Suaktyvinus PHOTO, esantį BeoPlayer, aplankas „My Pictures“
yra automatiškai nuskaitomas, o nuotraukos ir vaizdo įrašai 
įkeliami į papildomą aplanką ir tampa pasiekiami.

3. Jei norite pasiekti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kai televizoriuje 
suaktyvinate BeoMaster 5, turite perkelti failus į BeoMaster 5. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „Turinio 
tvarkymas“. 

pasiekiamos
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Tegu svetainės būna 
pasiekiamos

Svetainių peržiūros funkcija galima tik jei BeoMaster yra jūsų 
sistemos dalis. 

Programoje Internet Explorer aplankas „BeoMaster 5“ yra 
dalyje „Favourites“. Išsaugoję svetaines šiame aplanke, galite 
jas peržiūrėti televizoriaus ekrane, pasirinkę šaltinį „WEB“. 

Aplanke „BeoMaster 5“ galite sukurti papildomų aplankų. 
Televizoriaus ekrane jie bus rodomi kaip grupės. 

Programoje Internet Explorer  ...
> Spustelėkite „Favourites“.
> Spustelėkite „Add to Favourites“.
> Pasirinkite aplanką „BeoMaster 5“ arba ...
> ... spustelėkite „Create in“ ir sukurkite papildomą aplanką.

Dabar galite matyti svetainę televizoriaus ekrane. 

Pridėkite svetaines, kurias norite peržiūrėti televizoriuje.
Norėdami sužinoti, kaip naudotis žiniatinklio turiniu 
televizoriuje, žiūrėkite BeoMaster 5 vadovą. 
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Atkurkite įrašus, radijo stotis ir peržiūrėkite nuotraukas 
Norėdami atkurti garso kompaktinį diską kompiuteryje, įdėkite 
jį kompaktinių diskų įrenginį ir spustelėkite PC CD. Norėdami 
pasirinkti įrašus, pristabdyti atkūrimą arba perjungti kelis 
kompaktinius diskus, jei yra daugiau nei vienas įrenginys, 
naudokite valdymo juostą. 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie muzikos 
kopijavimą iš garso kompaktinio disko į BeoPlayer, žiūrėkite 

„Kopijavimas iš garso kompaktinio disko“.

Kompaktinio disko grojimas ...
> Spustelėkite PC CD. Prasidės pirmo įrašo atkūrimas. 

Spustelėjus PC CD, BeoPlayer prisijungia prie BeoPortal ir gauna 
grojamų įrašų informaciją. Jei norite peržiūrėti ir atkurti 
kompaktinius diskus tiesiai iš sąrašo, tiesiog spustelėkite PC CD 
dar kartą, kad pasirodytų PC CD sąrašas. Galite naudoti ir valdymo 
juostos mygtukus.
> Norėdami pereiti prie paskesnio įrašo, spustelėkite .
> Norėdami pereiti prie ankstesnio įrašo, spustelėkite .
> Norėdami pereiti prie kitos grupės arba suaktyvinti šaltinį, 

spustelėkite  arba .
> Spustelėkite STOP norėdami pristabdyti įrašo atkūrimą. 
> Spustelėkite GO norėdami vėl paleisti atkūrimą. 

Įrašų klausymasis atsitiktine tvarka ... 
> Valdymo juostoje spustelėkite SETUP norėdami iškviesti 

RANDOM funkciją. 
> Spustelėkite RANDOM norėdami atkurti kompaktinių diskų 

įrašus atsitiktine tvarka. RANDOM pasidaro baltas. 

Visi paskesni įrašai bus atkuriami atsitiktine tvarka, kol pakeisite 
nustatymą.
> Norėdami grįžti į normalų atkūrimo režimą, spustelėkite 

SETUP ir pasirodys RANDOM. 
> Spustelėkite RANDOM ir RANDOM vėl papilkės. 
> Spustelėkite EXIT norėdami išeiti iš SETUP. 

Kasdienis BeoPlayer naudojimas

Norėdami gauti informaciją ir viršelius iš BeoPortal, turite 
užregistruoti BeoPlayer. Funkcija, esanti meniu „Configuration“, 
turi būti įjungta, o kompiuteris – prijungtas prie interneto. 



15

N.RADIO klausymasis ... 
Norėdami klausytis radijo stoties, pereiti prie kitos radijo stoties 
arba grupės, naudokite valdymo juostą. 
> Spustelėkite N.RADIO norėdami klausytis galimų radijo stočių. 
> Norėdami pereiti prie kitos radijo stoties, spustelėkite . 
> Spustelėkite  norėdami pereiti prie ankstesnės radijo stoties. 
> Norėdami pereiti prie ankstesnės arba kitos grupės, 

spustelėkite  arba . 
> Norėdami klausytis radijo stoties, naudokite klaviatūros 

skaitmenų mygtukus. 

Nuotraukų peržiūra ... 
Norėdami peržiūrėti esamas nuotraukas ir pereiti nuo vienos 
prie kitos, naudokite valdymo juostą. Galite padidinti pasirinktą 
nuotrauką, pasukti ją arba peržiūrėti nuotraukas kaip skaidrių 
demonstraciją. 
> Spustelėkite PHOTO norėdami peržiūrėti nuotraukas. 
> Norėdami peržiūrėti nuotrauką, dukart ją spustelėkite. 
> Spustelėkite  arba  norėdami pereiti prie ankstesnės 

arba kitos nuotraukos. 
> Norėdami pereiti prie kitos grupės, spustelėkite  arba . 
> Norėdami pasukti nuotrauką, rodymo lange spustelėkite  

 „ROTATE“ . 
> Rodymo lange spustelėkite – „ZOOM“ + norėdami padidinti 

arba sumažinti nuotrauką. 
> Norėdami pasirinkti sąraše esančią nuotrauką, naudokite 

klaviatūros skaitmenų mygtukus. 

Šaltinio rodinių keitimas 
Kai BeoPlayer šaltinis suaktyvintas, galite pakeisti rodinius ir 
peržiūrėti kolekciją kitaip. Visų šaltinių rodinių keitimo būdas 
yra vienodas. 

Jei norėdami iškviesti sąrašą dukart spustelėsite šaltinio 
mygtuką, sąrašas liks ekrane. 

Rodinio keitimas ... 
> Suaktyvinkite šaltinį. 
> Paspauskite „TAB“ arba ...
> ... palaikykite nuspaudę rodinio piktogramą, esančią kairės 

pusės viršuje, perkelkite žymeklį ant norimo rodinio ir 
paleiskite arba ...

> ... kairės pusės viršutiniame kampe kelis kartus spustelėkite . 

Čia esantys skirtingi rodiniai yra iš N.MUSIC.
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Šaltinių N.MUSIC, N.RADIO arba PHOTO informacijos 
peržiūra ir redagavimas 
Klausydamiesi įrašo arba žiūrėdami nuotrauką, galite iškviesti 
atkuriamo turinio informaciją. 
> Valdymo juostoje spustelėkite INFO norėdami peržiūrėti 

informaciją. 

Įrašų informacijos redagavimas ... 
> Perkelkite žymeklį į kategoriją, kurią norite redaguoti. 
> Spustelėkite informaciją, kurią norite redaguoti, pavyzdžiui, 

pavadinimą. 
> Įrašykite informaciją. 
> Klaviatūroje paspauskite „ENTER“ norėdami išsaugoti ir išeiti. 

Jūsų paprašys patvirtinti keitimą. 

Norėdami pereiti į tam tikrą įrašo vietą, galite perkelti pilką 
atkūrimo juostelę.

Jei redaguojate įrašo informaciją, BeoPlayer prašo ją 
patvirtinti.
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N.RADIO informacijos peržiūra ...
> Valdymo juostoje spustelėkite INFO. 
 Ekrane pasirodys grojamos stoties informacija. 
 INFO pasidaro baltas.
> Meniu spustelėkite CLOSE INFO arba …
> … valdymo juostoje spustelėkite INFO ir išeisite iš INFO meniu. 

N.RADIO stočių informacijos peržiūra
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Nuotraukų informacijos peržiūra ... 
> Valdymo juostoje spustelėkite INFO. 
 Ekrane pasirodys rodomos nuotraukos informacija. 

PHOTO informacijos redagavimas ... 
> Perkelkite žymeklį į kategoriją, kurią norite redaguoti. 
> Spustelėkite informaciją, kurią norite redaguoti, pavyzdžiui, 

pavadinimą. 
> Įrašykite informaciją. 
> Klaviatūroje paspauskite „ENTER“ arba „TAB“ norėdami 

išsaugoti ir išeiti. 
> Informacijos lango apačioje spustelėkite CLOSE INFO arba …  
> … valdymo juostoje spustelėkite INFO ir išeisite iš INFO. 

Įrašų, stočių arba nuotraukų ieška.
Programoje BeoPlayer gali peržiūrėti turinį ir rasti ieškomą įrašą, 
stotį arba nuotrauką. 

Ieška ...
Suaktyvinkite šaltinį ir rodinį, kuriame norite ieškoti. 
> Įrašykite, ko būtent ieškote, pavyzdžiui, Madonna. Turinys 

šiuo pavadinimu bus išryškintas, arba ... 
> ... įrašykite pirmą ieškomo turinio raidę arba skaičių, pavyzdžiui, 

„v“, jei „Language“ ieškote vokiečių k., arba „r“, jei „Genre“ 
ieškote roko. 

Redaguokite nuotraukų informacijos žymas.
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Galite mėgstamiausius įrašus, radijo stotis, nuotraukas ir vaizdo 
įrašus sugrupuoti į grojaraščius. Grojaraščius galite redaguoti, 
kai tik norite. Be to, galite nuvilkti įrašus, nuotraukas ir vaizdo 
įrašus tiesiogiai iš BeoPlayer ir numesti juos į kitas kompiuterio 
programas. 
Atkreipkite dėmesį, kad kuriamas grojaraštis neužima papildomos 
kompiuterio vietos, nes jis yra tik nuoroda į atkūrimo tvarką, o ne 
papildoma failų kopija. 

BeoPlayer grojaraščio kūrimas ... 
> Spustelėkite COPY. 
> Spustelėkite NEW PLAYLIST (arba naudodami dešinįjį 

klavišą, palaikykite nuspaudę NEW PLAYLIST). 
> Pasirinkite norimą sąrašo tipą: 
 BeoPlayer (vietinis grojaraštis, pasiekiamas tik jūsų 

kompiuteryje), BeoMaster 5 (grojaraštis, pasiekiamas 
BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (grojaraštis, 
pasiekiamas ir BeoMaster 5, ir BeoPlayer). 

Kelių failų įtraukimas į grojaraštį ... 
> Nuspauskite „SHIFT“ klavišą ir spustelėkite pirmą ir 

paskutinį sekos įrašą, stotį, nuotrauką arba vaizdo įrašą. 
> Jei nuspausite „CTRL“ klavišą, galėsite pasirinkti kelis įrašus, 

stotis, nuotraukas arba vaizdo įrašus, kiekvieną jų 
spustelėdami atskirai.

> Dabar nuvilkite ir numeskite pasirinktus elementus į naują 
grojaraštį. 

> Norėdami išsaugoti, spustelėkite DONE. 

Jei turinys buvo pridėtas prie BeoPlayer, jis yra nukopijuojamas į 
BeoMaster 5. Atitinkamai, jei pridėjote turinį prie televizoriaus 
ekrane esančių grojaraščių, jis atsiduria ir BeoPlayer.

Grojaraščio arba spalvotojo sąrašo pervardijimas ...
> Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sąrašą ir pasirinkite 

„Rename playlist“.
> Įrašykite naują pavadinimą. 
> Norėdami išsaugoti, spustelėkite „ENTER“. 

Grojaraščių kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite, kur bus pasiekiamas grojaraštis.

BeoPlayer grojaraščio rodinys.

Pervardykite grojaraštį taip, kaip jums patinka.
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Turinio pašalinimas iš grojaraščio ...
> Spustelėkite ir nuvilkite turinį į šiukšlinę, arba ... 
> ... dešiniuoju klavišu spustelėkite turinį ir pasirinkite „Remove“. 

Atkreipkite dėmesį, kad iš grojaraščio pašalinti įrašai, stotys, 
nuotraukos arba vaizdo įrašai nėra panaikinami iš kompiuterio. 

Šiukšlinės atkūrimas ... 
Galite bet kuriuo metu atkurti pašalintus įrašus, stotis arba 
nuotraukas (tik ne tuo atveju, jei jie pašalinti iš grojaraščių 
rodinių). 
> Pakeiskite rodinį. 
> Spustelėkite „Removed“. 
> Dešiniuoju klavišu spustelėkite turinį ir pasirinkite „Restore“. 

Pastaba: Grojaraščio pašalinimas nepanaikina jūsų muzikos 
kolekcijos turinio. 

Atkreipkite dėmesį, kad negalite atkurti grojaraščių, jei jie buvo 
pašalinti. Nuotraukas, vaizdo įrašus ir įrašus galima atkurti, jei 
jie buvo pašalinti iš bet kurio kito, tik ne iš grojaraščio rodinio. 

BeoPlayer/BeoPort šiukšlinė parodyta aukščiau esančios 
iliustracijos dešinėje pusėje. 
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Jei BeoMaster 5 yra jūsų sistemos dalis, galite lengvai kilnoti 
muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus iš kompiuterio į BeoMaster 5 
ir atvirkščiai. Pravartu kopijas saugoti abiejose vietose.

Jei kompaktinis diskas buvo nukopijuotas, įrašai BeoMaster 5 
bus pasiekiami tik jei konfigūracija nustatyta kaip „Copy to 
BeoMaster 5“. 

Jei BeoPlayer nustatyta saugoti kompaktinius diskus tik 
kompiuteryje, norėdami pasiekti turinį televizoriaus ekrane, 
turėsite perkelti muziką į BeoMaster 5. Tai galioja ir 
nuotraukoms bei vaizdo įrašams, importuotiems į BeoPlayer. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „BeoPlayer 
konfigūracija“. 

Turinio vieta 
Prieš turinį yra piktogramos, nurodančios jo vietą. Piktogramos 
pasiekiamos tik jei kompiuteris prijungtas prie BeoMaster 5. 

Turinys įkeltas kompiuteryje. 

Turinys įkeltas BeoMaster 5. 

Turinys įkeltas ir kompiuteryje,  
ir BeoMaster 5. 

Turinio vietos keitimas ... 
> Spustelėkite turinį dešiniuoju pelės klavišu.
> Pasirinkite norimą parinktį:
 „Copy from BeoMaster“
 „Move from BeoMaster“
 „Delete from BeoMaster“

Atkreipkite dėmesį, kad turinys saugomas tik BeoMaster,  
o pašalintas iš BeoMaster 5 yra visiškai panaikinamas. 

Turinio tvarkymas

* Jei jūsų sistemos dalis yra BeoSound 5, meniu funkcijos yra 
atitinkamos, pavyzdžiui, „Move to BeoSound 5“.
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Failų sinchronizavimas 
Jei grojaraščių keitimus atliekate kompiuteryje arba televizoriuje, 
kai BeoMaster 5 neprijungtas prie kompiuterio, svarbu žinoti 
šių keitimų veikimo principus. 
Visi vienoje vietoje atlikti keitimai bus automatiškai nukopijuoti į 
kitą vietą, kai vėl prijungsite BeoPlayer/BeoPort ir BeoMaster 5. 

Jei keitimai buvo atlikti abiejose vietose, kompiuteryje saugoma 
versija bus užrašyta vietoj tos, kuri saugoma BeoMaster 5 
vietinėje atmintyje. Pavyzdžiui, pasukote nuotrauką, 
naudodamiesi kompiuteryje esančia programine įranga. Kai vėl 
prijungsite BeoMaster 5 prie kompiuterio, keitimas bus atliktas 
ir BeoMaster 5.

Kompiuterio ir BeoMaster 5 failų sinchronizavimą galima atlikti 
bet kuriuo metu. 
> Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Bang & Olufsen 

piktogramą. 
> Pasirinkite „Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5“.

Jei prisijungti nepavyksta 
Perkeliant failus į BeoMaster 5 arba BeoSound 5, ryšys gali 
nutrūkti, pvz., kai tinklas nustatomas iš naujo. Dialogo lentelėje 
bus prašoma įvesti BeoMaster 5 arba BeoSound 5 IP adresą.

BeoMaster 5 IP adresas 
Norėdami pamatyti BeoMaster 5 IP adresą, įjunkite BeoMaster 
5, iškvieskite meniu, paspauskite 9 ir atidarykite meniu 
Configuration. Tada paspauskite raudoną nuotolinio valdymo 
pultelio mygtuką ir GO. Naudodami rodyklių mygtukus, 
pereikite į Network info ir paspauskite GO. Tuomet pamatysite 
BeoMaster 5 IP adresą. IP adresą įveskite meniu BeoPlayer, 
tada galėsite atkurti ryšį.

BeoSound 5 IP adresas 
Norėdami pamatyti BeoSound 5 IP adresą, įjunkite BeoSound 
5, svirtelę pasukite ties MODE, naudodami ratuką pažymėkite 
SETTINGS, du kartus paspauskite dešinę rodyklę, tada – GO 
ir įjunkite SERVICE SETTINGS. Svirtelę pasukite ties NETWORK 
INFO. Tuomet pamatysite BeoSound 5 IP adresą. IP adresą 
įveskite meniu BeoPlayer, tada galėsite atkurti ryšį.

Rekomenduojama muzikos failų ir nuotraukų kopijas visada 
saugoti kompiuteryje arba laikmenose, pavyzdžiui, 
nešiojamajame kietajame diske. 
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Ryšio būsena 
Jei failai yra perkeliami iš kompiuterio į BeoMaster 5, galite 
gauti daugiau informacijos apie kopijavimo eigą, perkėlę pelę 
ant Bang & Olufsen piktogramos, esančios užduočių juostoje. 

Jei ryšys yra, Bang & Olufsen piktograma būna juoda. 

Jei ryšio tarp kompiuterio ir BeoMaster 5 nėra, 
piktograma – pilka. Norėdami atkurti ryšį, dešiniuoju 
pelės klavišu spustelėkite piktogramą ir pasirinkite 

„Connect to BeoMaster 5“*. 

Jei vyksta perkėlimas, Bang & Olufsen piktograma būna 
raudona. 

Kopijavimo eiga iš kompiuterio į BeoMaster 5
„BeoPlayer <-> BeoMaster 5“ (arba „BeoPort <-> BeoMaster 5“)
nurodo, kad kompiuterio ir BeoMaster 5 turinys sinchronizuojamas.

„N.MUSIC <-> BeoMaster 5“
Nurodo, kad vyksta N.MUSIC įrašų kopijavimas iš kompiuterio į 
BeoMaster 5.

„PHOTO <-> BeoMaster 5“
Nurodo, kad vyksta PHOTO kopijavimas iš kompiuterio į 
BeoMaster 5.

Norėdami nutraukti šiuos veiksmus, spustelėkite Bang & Olufsen 
piktogramą dešiniuoju klavišu ir pasirinkite atšaukimo parinktį, 
esančią dalyje „Activity“.

* Jei jūsų sistemos dalis yra BeoSound 5, meniu funkcijos yra 
atitinkamos, pavyzdžiui, „Connect to BeoSound 5“.
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BeoMedia 1 naudojimas
Jei jūsų sistemoje įdiegta BeoMedia 1, šiame vadove pateikti 
aprašymai netaikomi.

Aprašymo, kaip naudoti BeoPlayer/BeoPort su BeoMedia 1, 
ieškokite internetiniame vadove. 

Norėdami atidaryti internetinį vadovą, naudokite toliau nurodytą 
saitą. Vadovas pateikiamas tik anglų kalba. 

BeoMedia 1/BeoPlayer vadovo saitas.

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

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

Šiame skyriuje aprašomos sistemos, turinčios BeoMaster 5 ir 
BeoSound 5. Sistemos, turinčios BeoMaster 5 ir BeoSound 5, 
visame vadove yra vadinamos BeoMaster 5 sistema. Visos 
aprašomos BeoMaster 5 vaizdo įrašų parinktys priklauso nuo 
to, ar BeoMaster 5 prijungta prie suderinamo televizoriaus. Visi 
BeoSound 5 aprašymai priklauso nuo to, ar BeoSound 5 yra 
jūsų sistemos dalis.

Prieš pradedant naudoti
Norėdami mėgautis N.MUSIC, PHOTO ir WEB šaltiniais,  
turite naudoti BeoPlayer ir perkelti skaitmeninę muziką bei 
nuotraukas iš kompiuterio į BeoMaster 5, taip pat išsaugoti 
mėgstamiausias svetaines pagal anksčiau šiame vadove 
pateiktas instrukcijas. 

BeoMaster 5 įjungimas
Yra du BeoMaster 5 suaktyvinimo būdai. Galite suaktyvinti 
garso šaltinį BeoSound 5 sistemoje arba aktyvinti BeoMaster 5 
šaltinius televizoriuje. 

Norėdami rasti BeoMaster 5 ir BeoSound 5 valdymo aprašymus, 
žiūrėkite jų vadovus.

Keturi šaltiniai
BeoMaster 5 siūlo skirtingus N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO ir 
WEB šaltinių naršymo būdus. 

Kaip nurodyta vadove, kiekvieno šaltinio bendrieji meniu 
pateikia papildomas valdymo galimybes, kurios čia neaprašytos. 

Atkreipkite dėmesį, jei BeoSound 5 yra jūsų sistemos dalis, 
BeoSound 5 veikia kaip N.MUSIC ir N.RADIO naršyklė. Šių 
šaltinių turinio negalite naršyti televizoriaus ekrane. 

Naudodami BeoMaster 5 lengvai pasieksite savo skaitmeninę 
muziką, asmenines nuotraukas, mėgstamiausias svetaines ir 
daugiau nei 5000 interneto radijo stočių visame pasaulyje. 
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Jei BeoMaster 5 yra jūsų sistemos dalis, galite naudotis 
papildoma funkcija – spalvotaisiais sąrašais.

Tai yra grojaraščiai, kurie pasirenkami paspaudus spalvotus 
mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pultelyje. Pasiekti šiuos 
grojaraščius itin lengva, tereikia vieno mygtuko spustelėjimo. 
Juos galima pasiekti ir iš susietos patalpos, jei yra ši funkcija. 

Spalvotųjų sąrašų pagrindai
Į spalvotuosius sąrašus galite įtraukti mėgstamiausius įrašus, 
radijo stotis ir nuotraukas. Spalvotuosius sąrašus, kaip ir 
įprastus grojaraščius, galite redaguoti kompiuteryje arba 
naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Kaip tai padaryti, 
žiūrėkite vadove, pateiktame kartu su gaminiu.

Šaltinis  Spalvotųjų sąrašų ribos 
N.MUSIC  Numatytoji riba yra 9 
PHOTO   Ribų nėra 
N.RADIO Numatytoji riba yra 99 

N.MUSIC ir N.RADIO įrašų apribojimus galite pakeisti meniu 
„Configuration“, dalyje SETUP. 

Turinį nurodo atitinkama spalva. Atkreipkite dėmesį, kad bet 
koks turinys gali priklausyti visiems keturiems sąrašams. Kai 
atkuriate spalvotojo sąrašo įrašus, BeoMaster 5 arba BeoSound 5 
groja tik to sąrašo turinį. 

Spalvotieji sąrašai

BeoPlayer spalvotųjų sąrašų grojaraščio rodinys.
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Turinio pervardijimas ...
Lengviausia pervardyti BeoPlayer elementus naudojant 
kompiuterį. Tačiau tai galima padaryti ir televizoriaus ekrane, 
naudojant pervardijimo funkciją, esančią bendrajame šaltinio 
meniu.

> Bendrajame meniu pasirinkite „Rename“.
 Paspauskite  norėdami iškviesti rašymo juostą, 

paspauskite  ir  norėdami perjungti raides ir paspauskite 
GO norėdami pasirinkti raidę.

 Norėdami pakeisti didžiąsias raides į mažąsias arba 
atvirkščiai, kelis kartus paspauskite . Norėdami grįžti į 
pavadinimo lauką, paspauskite .

 Pavadinimo lauke norėdami perjungti simbolius, spauskite  
 ir , norėdami panaikinti simbolį, spauskite STOP, o 

norėdami išsaugoti pavadinimą, spauskite GO. 

Play Timer
Jei pagrindinis jūsų susietos sistemos vaizdo arba garso įrenginys 

turi Play Timer funkciją, BeoMaster 5 galite pasirinkti kaip Play 

Timer šaltinį. Jei BeoMaster 5 pasirinktas kaip Play Timer šaltinis, 

elementai, esantys raudoname sąraše, bus atkuriami, kai įsijungs 

Play Timer. Tai reiškia, kad turinys, kurio norite klausytis naudodami 

Play Timer funkciją, turi būti raudoname sąraše. 

BeoMaster 5 funkcijos
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Master Link parinktys Šis skyrius aprašo tris pagrindines sistemas, turinčias 
BeoMaster 5, BeoSound 5 ir kompiuterį, bei naudojamus 
Option nustatymus. 

BeoMaster 5 ir BeoSound 5 vienoje patalpoje … 

BeoMaster 5 Option 1: 
BeoMaster 5 reaguoja į N.MUSIC, N.RADIO ir skleidžia garsą 
per garsiakalbius, prijungtus prie BeoMaster 5.
PHOTO ir WEB nepasiekiami. 

BeoMaster 5 ir televizorius ... 

BeoMaster 5 Option 0: 
BeoMaster 5 reaguoja į N.MUSIC, N.RADIO. Norėdami 
televizoriaus ekrane iškviesti PHOTO ir WEB šaltinius, 
suaktyvinkite PC. Šioje sistemoje garsas sklinda per 
garsiakalbius, prijungtus prie televizoriaus. 

Televizoriaus Option 2: 
Televizorius reaguoja į visų šaltinių komandas, o garsas sklinda 
per garsiakalbius, prijungtus prie televizoriaus. 

Atkreipkite dėmesį, kad negalite paskirstyti vaizdo signalo iš 
BeoMaster 5 į susietos patalpos televizorių. 
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Visiškai integruota sistema ...

Šioje sistemoje BeoMaster 5, BeoSound 5 ir televizorius yra 
vienoje patalpoje. 

BeoMaster 5 Option 0: 
N.MUSIC ir N.RADIO naršymas vyksta BeoSound 5. 

Televizoriaus Option 2: 
Televizorius reaguoja į visų šaltinių komandas. PHOTO ir WEB 
pasiekiami. 
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Gaminiai dvejose patalpose ... 

Šioje sistemoje BeoSound 5 ir BeoSound 5 yra vienoje patalpoje 
(susietoje patalpoje), o televizorius – kitoje (pagrindinėje 
patalpoje). 

BeoSound 5/BeoMaster 5 Option 2: 
N.MUSIC ir N.RADIO yra pasiekiami BeoSound 5, o pagrindinės 
patalpos garsas girdimas susietoje patalpoje. 

Televizoriaus Option 2: 
Klausykitės N.MUSIC ir N.RADIO naudodami televizoriaus 
garsiakalbius. 
PHOTO ir WEB nepasiekiami. 

Šaltinių klausymasis pagrindinėje patalpoje ... 

Beo4 ... 
> Laikykite nuspaudę LIST, kol Beo4 ekrane pasirodys šaltinis LIST, kol Beo4 ekrane pasirodys šaltinis LIST

„N.RADIO“ arba „N.MUSIC“, ir paspauskite GO. 

Beo5 ... 
> Paspauskite „N.MUSIC“ arba „N.RADIO“ 

(minkštus klavišus). 

Svarbu: BeoSound 5 susiejimo parinktys yra apribotos iki 
Option 0, 1 ir 2. Norėdami gauti daugiau informacijos apie 
garso/vaizdo sistemos prijungimą ir valdymą, žiūrėkite 
vadovus, pateikiamus kartu su Bang & Olufsen televizoriumi.
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Naudodami BeoPlayer galite kopijuoti muziką į BeoSound 2, 
BeoSound 6 arba Serenata muzikinį telefoną. Naudokite 
BeoPlayer, jei norite sutvarkyti prietaise esančius muzikinius 
failus ir kopijuoti įrašus iš N.MUSIC kolekcijos. Norėdami gauti 
išsamesnės informacijos apie nešiojamojo prietaiso naudojimą, 
žiūrėkite vadovą, pateiktą kartu su gaminiu. 

Norėdami kopijuoti įrašus iš BeoPlayer N.MUSIC į kurį nors kitą 
prietaisą, įsitikinkite, kad jis prijungtas prie kompiuterio. BeoSound 2
turi būti padėtas ant stovo, o BeoSound 6 ir Serenata turi būti 
prijungti naudojant USB kabelį, kuris yra gaminio pakuotėje. 

Serenata naudokite MTP režimu. Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie telefono nustatymus, žiūrėkite Serenata vadovą.

Muzikos kopijavimas į nešiojamąjį prietaisą 
> BeoPlayer suaktyvinkite N.MUSIC. 
> Spustelėkite COPY norėdami gauti prieigą prie 

nešiojamojo (-ų) prietaiso (-ų). 
Prietaise pasirodo turinys ir jau saugomos muzikos apžvalga. 
Virš prietaisų sąrašo yra atminties rodiklis, kuris nurodo likusią 
laisvą atminties vietą. 

Įrašų kopijavimas iš grojaraščių į prietaisą ...
> Spustelėkite ir nuvilkite įrašą arba albumą į prietaisą. 

Norėdami kopijuoti iš kompaktinio disko, pirmiausia 
nukopijuokite į BeoPlayer. Norėdami sužinoti daugiau,  
žiūrėkite „Muzikos kopijavimas iš garso kompaktinio disko“. 
Įrašas arba albumas iš karto atsiranda prietaise, o žemiau 
įrašo esantis rodiklis nurodo kopijavimo eigos būseną. 

Atkreipkite dėmesį, kad eigos rodiklis turi būti visiškai 
užpildytas, tik tuomet kopijavimas bus baigtas. 

Kol įrašai kopijuojami, galite naudotis kitomis BeoPlayer 
funkcijomis, jei tik lieka įjungtas N.MUSIC.

Norėdami atšaukti kopijavimą, prietaise pasirinkite įrašą arba 
albumą ir panaikinkite jį, nuvilkdami į šiukšlinės piktogramą. 
Kopijavimas taip pat bus atšauktas, jei visiškai išeisite iš BeoPlayer 
arba atjungsite prietaisą. Nešiojamieji prietaisai nepalaiko 
spalvotųjų sąrašų. 

Nešiojamųjų prietaisų ir 
BeoPlayer naudojimas
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Dėmesio: Naudodami BeoSound 6 ir Serenata, negalite vienu 
metu kopijuoti muzikos ir naudoti atkūrimo funkcijos. 

Įrašų tvarkymas nešiojamajame prietaise
Muzikinių failų tvarkymas nešiojamame prietaise yra panašus į 
N.MUSIC tvarkymą BeoPlayer. Norėdami tvarkyti muziką, turite 
nešiojamąjį grotuvą prijungti prie kompiuterio. 

Bendras DRM failų tvarkymas 
BeoPlayer palaiko tik muzikos, apsaugotos Microsoft Windows 
Media DRM, atkūrimą. Tai reiškia, kad DRM apsaugotą muziką 
turite vieną kartą paleisti programoje Windows Media Player 
ir tik tada galėsite ją kopijuoti į BeoPlayer. Apple’s Fairplay 
DRM nepalaikoma. DRM apsaugotų muzikos įrašų perkėlimų 
į nešiojamuosius prietaisus skaičius yra ribotas. Šį skaičių 
nustato muzikos parduotuvė arba įrašų kompanija. Jis gali būti 
ir neribotas. 

DRM apsaugotus muzikos įrašus galima perkelti ir paleisti 
naudojant Serenata ir BeoSound 6, jei licencija yra BeoPlayer. 
Tačiau BeoSound 6 nepalaiko terminuotų licencijų. 

Perkeliant muziką į BeoMaster 5 ir BeoMedia 1, DRM apsaugoti 
muzikos įrašai taip pat perkeliami ir rodomi sąraše, tačiau jų 
paleisti neįmanoma.

Dėmesio: BeoSound 2 nepalaiko DRM failų

DĖMESIO: Kopijuodami galite paslėpti N.MUSIC rodinį ir 
stebėti kopijavimo eigą valdymo juostoje, dešinėje ekrano 
pusėje. Kopijuodami galite naudoti valdymo juostą. 
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Taikoma BeoSound 2 Norėdami suaktyvinti BeoSound 2... 
> Spustelėkite N.MUSIC , kuris yra BeoPlayer.

Atkreipkite dėmesį, kad vienu metu neįmanoma naudoti 
BeoSound 2 ir kopijuoti muzikos. 

Jei norite kopijuoti failus, kai jau pradėjote BeoPlayer 
atkūrimą ...
> Atjunkite BeoSound 2 nuo stovo. 
> Vėl prijunkite BeoSound 2. 
> Taip pat galite 3 sekundes palaikyti nuspaudę GO. 

BeoSound 2 ir Windows Vista
Norint, kad BeoSound 2 tinkamai veiktų naudojant Windows 
Vista, reikia kompiuteryje įdiegti „Service Pack 1“. BeoSound 2 
turi veikti iTunes režimu (arba Mass Storage Mode režimu) 
pagal instrukcijas, esančias BeoSound 2 vadove. 

BeoSound 2 veiks pagal bendruosius nešiojamojo prietaiso 
principus. Jo piktograma nebus rodoma BeoPlayer. BeoSound 2, 
naudojant Vista, neturi tų pačių funkcijų, kaip naudojantis 
operacine sistema Windows XP, kurios aplankuose galima 
perkelti failus ir t. t. 

Dėl šių BeoSound 2 apribojimų naudodami Windows Vista ir 
norėdami atkurti įrašus, turite SD kortelės šakniniame aplanke 
sukurti įrašų aplanką. 

Atkreipkite dėmesį, kad BeoSound 2 „Firmware update 
application“, kurios pavadinimas „BeoSound 2_PC.exe“, 
neveiks operacinėje sistemoje Windows Vista. Todėl 
operacinėje sistemoje Windows Vista negalėsite atnaujinti 
BeoSound 2 aparatinės programinės įrangos. 
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BeoSound 2 atminties kortelės formatavimas 
Kai kuriais atvejais naudinga suformatuoti laikmeną (atminties 
kortelę). Tai leidžia kopijuoti įrašus į BeoSound 2. Kortelės 
formatavimas panaikins visą jos turinį. 

Formatavimas ... 
Padėkite BeoSound 2 ant stovo. BeoPlayer esantys PC CD ir  
N.MUSIC neturi būti suaktyvinti. 
> Valdymo juostoje spustelėkite CONFIG norėdami gauti 

prieigą prie meniu „Configuration“. 
> Pasirinkite skirtuką „Portable devices“. 

BeoPlayer skirtuko „Portable devices“ dešinėje pusėje yra 
informacija apie laisvą atminties kortelės vietą ir visą laikmenos 
talpą. 
> Spustelėkite „Refresh“ norėdami pamatyti pasiekiamų 

prietaisų sąrašą. 
> Pasirinkite laikmeną, kurią norite formatuoti. 
> Spustelėkite „Format“. 

Pasirodys tekstas „formatting portable …“ ir prasidės 
formatavimas. Atkreipkite dėmesį, kad formatavimas negalimas, 
jei apsaugojote įrenginį nuo įrašymo. 
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N.MUSIC nustatymai
Prieš kopijuojant arba perkeliant garso kompaktinių diskų 
informaciją į kompiuterį, patartina nustatyti kopijavimo parinktis. 

Kopijavimo kokybė 
Pasirinkite kopijuojamos muzikos kokybę. Galite pasirinkti 
dviejų skirtingų kopijavimo paskirties vietų kokybę: kietojo 
disko ir nešiojamojo prietaiso. 
> BeoPlayer juostoje spustelėkite SETUP. 
> Spustelėkite CONFIG. 
> Spustelėkite skirtuką „CD Copying“. 

Kopijavimo kokybė didėja atsižvelgiant į bitų perdavimo spartą 
(kbps) – duomenų kiekį per sekundę – tačiau didėja ir failų dydis. 
Tai reiškia, kad aukštesnės kokybės įrašai greičiau užpildys 
kietąjį diską. 

Kopijavimas į BeoMaster 5 
> Pažymėkite langelį „Copy to BeoMaster 5“. 
 Visi N.MUSIC įrašai bus nukopijuoti į BeoMaster 5. 

Failo vieta 
(Jei jūsų sistemoje nėra BeoMaster 5) 
> Pasirinkite, kurioje kompiuterio vietoje norite išsaugoti 

kopijuojamą (-us) įrašą (-us). 
> Norėdami peržiūrėti diskus ir aplankus, spustelėkite 

„Browse“. 
> Baigę spustelėkite „OK", arba ... 
> ... norėdami grįžti į skirtuką „Standard“, spustelėkite „Cancel“. 

 
Licencijos 
Skirtuke „Licences“ yra kompaktinių diskų licencijų informacija. 
Patartina susikurti licencijų atsargines kopijas. Jei norėsite, 
pavyzdžiui, savo kompiuteryje įdiegti naują operacinę sistemą, 
turėsite išsaugoti licencijų kopijas diske arba tinklo diske. 
Licencijas galima atkurti baigus diegti sistemą. 

DRM apsauga 
Parinktis „Use DRM protection“ neleidžia perkelti muzikos į 
kitus diskus arba nešiojamuosius prietaisus. 

Atkreipkite dėmesį, kad parinktis „Use DRM protection“ nėra 
numatyta. BeoPlayer/BeoPort negali perkelti DRM apsaugotų 
failų. Todėl, jei norite perkelti muzikinius failus į nešiojamuosius 

BeoPlayer konfigūracija
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prietaisus, pavyzdžiui, BeoMaster 5 arba BeoSound 2, 
rekomenduojame nekeisti numatytųjų nustatymų. Be to, jei 
įjungsite DRM apsaugą, savo muziką galėsite pasiekti tik 
kompiuteryje, kuriame laikoma licencija. 

Perkėlimas iš kompaktinio disko į spalvotąjį sąrašą 
Kopijuodami kompaktinius diskus, dalyje „Favourites“ galite 
įtraukti nukopijuotą N.MUSIC įrašą į tam tikrą spalvotąjį sąrašą. 
Suaktyvinus šį nustatymą, spalvotojo sąrašo turinys pasikeis 
kiekvieną kartą perkeliant muziką iš kompaktinio disko.

Spalvotųjų sąrašų ribos 
Dalyje „Favourites“ galite nustatyti kiekvieno spalvoto sąrašo 
įrašų/albumų ribas. 

N.RADIO nustatymai 
Galite pasirinkti N.RADIO priėmimo kokybę. Pagerinus N.RADIO 
signalo priėmimo kokybę, sumažėja galimų N.RADIO stočių 
skaičius. 

Atkreipkite dėmesį, kad „Configuration“ meniu esančio 
skirtuko pavadinimas keičiasi atsižvelgiant į prijungtą gaminį. 
Šiuo atveju rodomas BeoMaster 5.

Norėdami pagerinti prasto ryšio priėmimo kokybę, padidinkite 
buferio veikimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad tai padidina ir  
N.RADIO šaltinio pradžios laiką. 
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Šaltinio PHOTO nustatymai
Galite pasirinkti, kaip ilgai ekrane bus rodoma kiekviena 
nuotrauka, vykstant skaidrių demonstracijai.

„Mode“ leidžia pasirinkti, ar skaidrių demonstracija įtrauks visas 
grupes, ar kartos pasirinktos grupės nuotraukas ir vaizdo įrašus.

„Skip interval“ nustatymai leidžia pasirinkti, kiek sekundžių 
truks vaizdo įrašų persukimas arba atsukimas atgal, naudojant 
praleidimo funkciją. 

„Thumbnails Cache“ nustatymai leidžia pasirinkti, kiek kietojo 
disko vietos skirsite nuotraukoms.

BeoMaster 5 nustatymai – galimi tik jei BeoMaster 5 yra 
jūsų sistemos dalis 

Slaptažodis
Čia galite pakeisti prieigos prie BeoMaster 5 slaptažodį.
Taip pat čia turite nurodyti, kuriam diskui bus priskirtas 
BeoMaster 5. Keiskite slaptažodį tik tuo atveju, jei buvo 
pakeisti BeoMaster 5 arba BeoSound 5 slaptažodžiai.

Disko nustatymai
Reikia nurodyti BeoMaster 5 disko, į kurį bus perkeliami visi 
aplankų, grojaraščių ir t. t. failai, pavadinimą. Jei nežinote, kaip 
įvesti šiuos nustatymus, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją, 
ir šis jums padės. Galite pakeisti savo muzikinės sistemos 
slaptažodį, paspausdami „Change password“.
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Vadovo kalba 

Įdiegus BeoPlayer/BeoPort, šis vadovas įdiegiamas ta kalba, 
kuri nustatyta jūsų Windows sistemoje. Vadovo kalbą galite 
pakeisti bet kada. Tiesiog atidarykite BeoPlayer/BeoPort meniu 
Configuration esantį skirtuką Guide.
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Visa informacija apie televizijos kanalų nustatymą galioja 
tik tada, jei BeoPort yra jūsų sistemos dalis ir jūs naudojate 
suderinamą televizoriaus imtuvinio derintuvo kortelę.
Prieš pradėdami automatinį televizoriaus imtuvinio derintuvo 
kortelės kanalų nustatymą, įsitikinkite, kad dalyje „Video System“ 
rodoma tinkama transliavimo sistema, kad teisingai nurodėte 
jungtį (kabelis arba antena) ir kad rodoma tinkama šalis.
> Norėdami pradėti automatinį televizijos kanalų nustatymą, 

spustelėkite „AutoTune“.

Vykdant nustatymą, rasti kanalai rodomi ekrane. Nustatymą 
galite bet kada sustabdyti, o rasti kanalai bus išsaugoti.
Televizoriaus imtuvinio derintuvo kortelėje nustatyti televizijos 
kanalai yra registruojami kaip kanalų numeriai ir dažniai. 
Atkreipkite dėmesį, kad visos televizoriaus imtuvinio derintuvo 
kortelės laikosi standartinių televizijos kanalų numerių.

Nustatymas rankiniu būdu
Jei norite kanalą nustatyti rankiniu būdu, nes jis, pavyzdžiui, 
nebuvo rastas automatinio nustatymo metu, eikite į skyrių 

„Manual“, esantį meniu „Tune“.
> Peržiūrėkite dažnius ir pasirinkite tą, kurį norite pridėti. 
> Spustelėkite „Add“. 

Nustatytų televizijos kanalų  perkėlimas arba panaikinimas ... 
Nustatę ir išsaugoję televizijos kanalus, galite pakeisti jų tvarką 
kanalų sąraše. Galite, pavyzdžiui, nustatyti juos pagal 
televizoriuje esančių kanalų tvarką. 

Taip pat galite panaikinti kanalus iš sąrašo. Abu šie veiksmai 
atliekami meniu „Configuration“. 

Pagrindiniai nustatymai 
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Nustatytų televizijos kanalų  perkėlimas… 
> Norėdami pakeisti nustatytų televizijos kanalų tvarką, 

spustelėkite skirtuką „Tune“. 
> Kanalų sąraše spustelėkite televizijos kanalą, kurį norite perkelti. 

Įsitikinkite, kad televizijos kanalas, kurį norite perkelti,  
yra rodomas televizoriaus žiūryklės lange. 
> Norėdami nuvilkti kanalą į naują sąrašo numerį,  

naudokite pelę. 

Jei pagal pageidaujamą kanalo numerį jau saugomas kitas 
televizijos kanalas, perkeliamas kanalas yra įterpiamas tarp 
dviejų esamų kanalų numerių.

Nustatytų televizijos  kanalų  panaikinimas... 
> Norėdami panaikinti nustatytą televizijos kanalą, 

spustelėkite skirtuką „Tune“. 
> Kanalų sąraše spustelėkite ir pažymėkite televizijos kanalą, 

kurį norite panaikinti. 
> Įsitikinkite, kad televizijos kanalas, kurį norite panaikinti,  

yra rodomas televizoriaus žiūryklės lange. 
> Spustelėkite „Delete“. 

Garso ir vaizdo reguliavimas ... 
Nustatę ir išsaugoję televizijos kanalus, galite nustatyti 
išankstines garso parinktis. Šie nustatymai galios visiems 
šaltiniams, pasiekiamiems iš valdymo juostos.

Jei yra tokia funkcija, galite nustatyti išankstines televizoriaus 
imtuvinio derintuvo kortelės vaizdo parinktis. Šie nustatymai 
galios ir pagrindinės patalpos vaizdo šaltiniams, kuriuos, 
naudodami valdymo juostą, iškviesite į kompiuterio ekraną.
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Ką daryti norint nustatyti kompiuterio garsą ... 
Norėdami suderinti kompiuterio šaltinių ir prijungto šaltinio 
garso lygius, valdymo juostoje suaktyvinkite reikiamą šaltinį ir 
kompiuteryje iškvieskite garso plokštės maišiklį. Tada palyginkite 
ir nustatykite garso lygį.

Kaip nustatyti kompiuterio garsą ...
> Spustelėkite TV norėdami iškviesti televizijos kanalą.
> Spustelėkite SETUP norėdami pasirinkti garso/vaizdo 

sistemos garsą.
> Spustelėkite AV norėdami pasirinkti garso/vaizdo sistemos 

stereofoninį garsą. AV paryškinamas ir girdimas Master Link 
garsas.

> Spustelėkite AV ir palyginkite abiejų šaltinių garsą. Jei garso 
režimas įjungtas, mygtukas AV bus neparyškintas.

> Iškvieskite garso plokštės maišiklį.
> Naudokite mygtuką AV norėdami perjungti garso/vaizdo 

sistemos garsą į kompiuterio garsą ir atvirkščiai. 
> Naudodami garso plokštės maišiklį, nustatykite norimą 

garso lygį. 

Susiję nustatymo kanalai:
VOLUME CONTROL
Nustato bendrąjį plokštės garso išvesties lygį.
WAVE
Nustato N.MUSIC įvesties lygį.
AUX/LINE/TV
Nustato televizoriaus plokštės garso lygį.
CD AUDIO
Nustato vidinio kompaktinių diskų įrenginio garso lygį.

Nustatymo parinktys skiriasi atsižvelgiant į integruotą garso 
plokštę.
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„Option“ programavimas
Jei jūsų kompiuteris yra BeoLink sistemos dalis (su BeoPort  
ir BeoMaster 5), gali tekti jį perprogramuoti pagal tinkamą 

„Option“. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į 
Bang & Olufsen pardavėją. 

Pagrindinis kompiuteris 
BeoLink sistemoje gali būti keli BeoPort įrenginiai, bet N.MUSIC 
ir N.RADIO galima paskirstyti tik iš pagrindinio kompiuterio. 
Norėdami nurodyti, kuris kompiuteris yra, pavyzdžiui, N.MUSIC 
paskirstytojas, dalyje „Main PC“ turite nurodyti, ar jis yra 
pagrindinis, ar antrinis kompiuteris. 
> Norėdami nurodyti pagrindinį kompiuterį, spustelėkite 

mygtuką „Yes“, arba ... 
> ... , norėdami nurodyti antrinį kompiuterį, spustelėkite 

mygtuką „No“. 

Play Timer 
Jei jūsų kompiuteris yra BeoLink sistemos dalis, nustatykite 
„Timer“ taip, kad jis leistų garso arba vaizdo šaltinius. Ši funkcija 
naudinga, jei norite, kad žadintuvas „Timer“ grotų iš garso 
sistemos, arba jei norite kiekvieną vakarą žiūrėti žinias tiesiai 
kompiuterio ekrane. 
Be to, jei norite, kad šaltiniai kiekvieną vakarą tam tikru laiku 
automatiškai išsijungtų, pasirinkite šaltinio režimą „Standby“. 
Atkreipkite dėmesį, kad visus „Timer“ programavimo 
nustatymus reikia atlikti prijungtame šaltinyje (pavyzdžiui, 
garso sistemoje arba televizoriuje). 
> Norėdami suaktyvinti Play Timer, pažymėkite „ON“, arba ... 
> ... norėdami išjungti Play Timer, pažymėkite „OFF“. 

Garso maišymas 
Bet kurio pasiekiamo Master Link šaltinio garsas gali būti 
sumaišytas su jūsų kompiuterio garsu. Jei norite vienu metu per 
garsiakalbius klausytis kompaktinio disko ir kompiuterinio 
žaidimo garso, nustatykite maišomo garso parinktį „ON“. 

Išsamūs nustatymai – galioja tik 
jei BeoPort yra jūsų sistemos dalis
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Numatytasis šaltinis ... 
Įjungus BeoPlayer automatiškai pasirenkamas kompiuterio 
šaltinis. Galite pakeisti šį nustatymą, jei nenorite klausytis 
kompiuterio garso. 
> Jei norite pasirinkti kompiuterį kaip numatytąjį nustatymą, 

pažymėkite „PC“, arba ... 
> ... jei norite, kad BeoPlayer įsijungtų be jokio suaktyvinto 

šaltinio, pažymėkite „None“. 

BeoPort USB priedėlis … 
Kiekviename programinės įrangos atnaujinimo pakete yra ir 
BeoPort priedėlio programinė įranga. Programinės aparatinės 
įrangos atnaujinimo raktas (internete arba kompaktiniame diske) 
patikrina, ar BeoPort priedėlyje įdiegta naujausia programinės 
įrangos versija. 
> Spustelėkite „Update firmware“. 
> Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

Ryšio dažnis ... 
Norėdami gauti garsus ir vaizdus iš vaizdo sistemos, turite 
nustatyti tam tikrą kanalų skaičių, į kuriuos paskirstomas 
signalas. Kai kuriose Bang & Olufsen sistemose ryšio dažnis 
randamas automatiškai. 

Tačiau ir Bang & Olufsen sistemoje, palaikančioje automatinės 
ieškos funkciją, ryšio dažnį galite nustatyti rankiniu būdu. 
> Prieš spustelėdami „Find“, pažymėkite parinktį „Manual“. 

Ekrane pateikiamos instrukcijos informuoja, ar dažnio ieška 
automatinė. Jei taip, dažnis išsaugomas. 

DĖMESIO: BeoPlayer/BeoPort versija, skirta JAV, nepalaiko 
vaizdo šaltinių perdavimo iš pagrindinės patalpos į kompiuterį. 



44

Jei dažnis nerandamas automatiškai ... 
Vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamas instrukcijas, kurios 
nurodys, kaip rasti ryšio dažnį rankiniu būdu. 

Vaizdo sistemos nustatymai ... 
> Valdymo juostoje spustelėkite CONFIG, esantį dalyje SETUP. 
> Pasirinkite skirtuką „Advanced“. 
> Skyriuje „Link frequency“ pažymėkite langelį „Manual“. 
> Spustelėkite „Find“. 
> Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

Kai tik pradėsite iešką, paspausdami „OK“, galėsite pakeisti 
vaizdo sistemą. 

Vaizdo sistemos nustatymai ... 
Kad kompiuterio ekrane galėtumėte žiūrėti televizorių, turite 
įsitikinti, kad pasirinkote tinkamus šalies ir vaizdo sistemos 
nustatymus. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Prancūzija, naudoja 
SECAM televizijos sistemą. 

Jei gyvenate tokiame regione, gali būti, kad naudodamiesi 
susietos patalpos įrenginiu turėsite pakeisti vaizdo sistemos 
nustatymus. Jei norite naudoti PAL sistemą skaitmeninių 
priedėlių kanalams arba vaizdo kasetėms žiūrėti, turite meniu 

„Configuration“ nustatymą „Video system“ pakeisti į PAL.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimas televizoriaus 
imtuvinio derintuvo korteles ir jų valdymą PAL bei SECAM 
sistemose, kreipkitės į pardavimo atstovą. 
> Norėdami pakeisti vaizdo sistemą, vietoj „SECAM“ 

pasirinkite „PAL“. 

Skirtuke „Tune“ raskite nustatymą „Video system“.
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Techninės įrangos reikalavimai: 
Procesorius: Min. 1 GHz 
Sistemos atmintis: Min. 512 MB RAM 
Grafikos plokštė: Min. 32 MB vaizdo RAM, Super VGA 
(800x600) palaikymas 
Kietasis diskas: Min. 100 Mb laisvos vietos 
USB lizdas: Vienas galimas BeoPort 

Operacinės sistemos reikalavimai: 
Windows Vista arba Windows XP 
DirectX 8.1 arba naujesnė 
Media Player 9.0 arba naujesnė 

Numatytieji palaikomi nuotraukų formatai: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, 
bmp ir png. 
Numatytieji palaikomi vaizdo įrašų formatai: avi, asf, wmv, mpg, 
mpeg. Tačiau jie priklauso nuo kompiuteryje įdiegtos kodavimo 
priemonės. 
Palaikomi N.MUSIC formatai: Mp3, WMA, WAV (naudojant 
BeoMaster 5 palaikomi ir M4A, AAC, MP4). 

BeoMaster 5 programinė įranga yra reguliariai atnaujinama. 
Jums bus pasiūlyta ir nauja BeoMaster 5 programinė įranga. 
Pasirodžius dialogo lentelei, klausiančiai, ar norite įdiegti naują 
programinę įrangą, galite pasirinkti „Later“. 

Jei pasirinkote „Later“, parinktį „Update software“ iškviesite 
dešiniuoju klavišu spusteldami Bang & Olufsen piktogramą. 
Tiesiog spustelėkite šią parinktį ir atnaujinimo eiga prasidės. 

BeoPlayer ir BeoPort sistemos 
reikalavimai

Palaikomi laikmenų formatai

Programinės įrangos 
atnaujinimas – BeoMaster 5
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Kai pirmą kartą sukonfigūruojate BeoPlayer ir BeoPort, jūsų 
prašoma užregistruoti interneto prieigą. Registracija būtina, jei 
norite naudotis BeoPortal teikiamomis paslaugomis. Savaime 
suprantama, Bang & Olufsen laiko jūsų registracijos duomenis 
paslaptyje. 
Registracija vykdoma tik BeoPortal tikslais. Jei atsisakysite 
registracijos, jūsų įrašai bus pažymėti kaip „unknown“. Jei vis 
tiek norėsite naudoti kompaktinių diskų įrašų skirtukų informaciją, 
turėsite įvesti ją rankiniu būdu. Tai galite padaryti skyriuje „INFO“, 
kuris pasirodys valdymo juostoje, kai pasirinksite N.MUSIC. 

Jei neprisiregistravote ... 
Registracijos forma automatiškai pasirodo ekrane. 
> Pasirinkite „New User“ ir užpildykite formą. 

Jei jau esate užsiregistravę ... 
> Įveskite vartotojo vardą ir el. pašto adresą. 

Jei norite gauti informaciją iš BeoPortal, jūsų kompiuteris turi 
būti prijungtas prie interneto. Jei neturite interneto prieigos, 
jūsų nebus prašoma užsiregistruoti, bet kai tik gausite interneto 
prieigą, būsite paprašyti tai padaryti. 

Jei pamiršote vartotojo vardą … 
Tiesiog vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Būsite paprašyti 
įvesti el. pašto adresą, kuriuo bus atsiųstas vartotojo vardas. 

BeoPlayer arba BeoPort 
registracija
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Jei iškils būtinybė pašalinti programą, galite pašalinti visą 
BeoPlayer/BeoPort katalogą arba atskirus failus, susijusius su 
programa BeoPlayer/BeoPort. 

Jei iš naujo įdiegsite BeoPort programą, bet kuri esama BeoPort 
versija bus automatiškai perrašyta. 

Kaip pašalinti ... 
> Kompiuterio valdymo skydelyje iškvieskite funkciją „Add or 

Remove Programs“. 
> Programų sąraše spustelėkite ir pažymėkite BeoPlayer/BeoPort. 
> Norėdami pašalinti, spustelėkite „Change/Remove“. 
> Norėdami pašalinti, spustelėkite „Remove“. 
> Norėdami tęsti, spustelėkite „Next“. 
> Vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamas instrukcijas.
> Norėdami baigti programos BeoPlayer/BeoPort pašalinimą, 

spustelėkite „Finish/Exit“. 
> Norėdami iš naujo paleisti diegimą, turite paleisti BeoPort 

kompaktiniame diske esantį failą SETUP.EXE. 

BeoPlayer programinę įrangą galima atnaujinti svetainėje  
www.beoplayer.com. 

Ką daryti, jei norite pašalinti 
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. 
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