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BeoPlayer

BeoPort

BeoMaster 5

BeoSound 5

Livro de consulta do BeoPort e do BeoPlayer
Este Livro de consulta fornece-lhe informações sobre
como usar o software BeoPlayer e BeoPort, parte
integrante do seu produto Bang & Olufsen. O BeoPlayer
está também disponível para transferência gratuita em
www.bang-olufsen.com.
Visto a interacção do utilizador com o BeoPort ser
semelhante à interacção com o BeoPlayer, o BeoPort
só é mencionado se a operação descrita requerer a
instalação específica do BeoPort.

As funcionalidades disponíveis e a utilização do
software relativamente ao BeoMaster 5 e ao
BeoSound 5 são também semelhantes. Por esse
motivo, as secções que descrevem operações com
o BeoMaster 5 só mencionam o BeoSound 5 se a
operação também requerer especificamente uma
instalação BeoSound 5.
Este Livro de consulta fornece também informações
relativas ao uso do software com o BeoSound 2,
o BeoSound 6 e o Serenata.

Princípios de funcionamento

Tenha em atenção que o aspecto da barra de controlo
depende do facto de estar instalado o BeoPort ou o
BeoPlayer.

A barra de controlo
A barra de controlo permite-lhe activar e operar as fontes do
BeoPlayer ou do BeoPort.
> Clique no atalho Bang & Olufsen no tabuleiro do sistema
para iniciar o BeoPlayer.
> Mova o cursor para a extremidade direita do ecrã.
> Clique no separador triangular para chamar a barra de
controlo.
As fontes predefinidas são N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO e
PC CD. Tenha em atenção que só o BeoPort apresenta fontes
adicionais, consoante os produtos presentes em sua casa. Para
mais informações, consulte "Personalizar a barra de controlo".
Para activar uma fonte no BeoPlayer ...
> Clique duas vezes numa das fontes para fazer aparecer
a fonte no lado esquerdo do ecrã do computador.
Quando a fonte é activada, aparece na barra de controlo
a vermelho.
Funcionamento da barra de controlo ...
> Clique em ou para percorrer faixas, estações de rádio,
canais de televisão, fotografias, etc.
> Clique em ou para passar para o grupo seguinte na fonte
activa, ou quando PC CD está seleccionado …
> … alterne os CDs caso possua duas unidades de CD-ROM
ou um BeoSound 9000 (apenas para BeoPort) ligado.
> Clique em STOP para fazer pausa na reprodução.
> Clique em GO para retomar a reprodução.
> Clique em ou para regular o som.
> Para silenciar, clique entre e para silenciar o som.
Use ou para repor o som.
> Clique em SETUP para ver as opções específicas de cada
fonte.
Em alternativa, pode usar o rato para seleccionar e reproduzir o
conteúdo apresentado no lado esquerdo do ecrã do computador.
Um grupo no BeoPlayer é, por exemplo, um álbum, uma lista
de reprodução, um género ou uma lista colorida.
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> Clique em INFO para ver informações sobre a faixa, estação
de rádio ou fotografia actuais.
> Clique em • para mudar para standby.
> Para desligar todas as fontes, clique em • e mantenha premido
durante 2 segundos.
> Clique em • duas vezes para fechar a barra de controlo e a
aplicação.
> Clique uma vez no atalho Bang & Olufsen no tabuleiro do
sistema para reactivar o BeoPlayer.
Os botões coloridos que só se encontram disponíveis na barra
de controlo do BeoPort servem para a reprodução de listas
coloridas. Consulte “Listas coloridas” para obter mais
informações.

A barra de controlo
BeoPort

A barra de controlo BeoPlayer

Personalizar a barra de controlo ...
É possível alterar o número de fontes disponíveis a partir da
barra de controlo. Pode adicionar, eliminar ou ocultar fontes.
Pode tornar visíveis até oito fontes em simultâneo na barra de
controlo.
> Clique em SETUP para configurar a barra de controlo.
> Clique em SOURCES para adicionar ou remover fontes.
Aparece na barra de controlo uma lista com as fontes
disponíveis. Com o BeoPort tem mais opções, consoante
os produtos presentes em sua casa.
> Na lista, clique e mantenha premida a fonte que deseja
adicionar e arraste-a para as fontes existentes.
Em todas as fontes visíveis, pode ocultar uma segunda fonte,
indicada por < e > em volta do nome da mesma.
> Clique numa fonte na barra de controlo e arraste-a para
a lista de fontes disponíveis para a remover.
> Clique em EXIT para sair de SETUP.
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Nota! Com a versão dos EUA do BeoPort não pode visualizar
fontes de vídeo da divisão principal no ecrã do seu computador.

Visualização de televisão
No caso de a configuração do seu computador incluir uma caixa
BeoPort e o computador estar equipado com uma placa de
sintonização de TV, está disponível uma função de visualização
de televisão que lhe permite ver televisão no ecrã do seu
computador seleccionando a fonte PC TV. Quando a janela de
visualização de televisão é apresentada, pode mover, fechar ou
expandi-la.
Como mover e redimensionar a janela de visualização de
televisão. ..
> Seleccione a janela de visualização de televisão e arraste-a
para a mover.
> Clique duas vezes na janela de visualização de televisão
para ver a imagem da televisão a todo o tamanho do ecrã
de computador.
> Clique com o botão direito do rato para fazer desaparecer
do ecrã a janela de visualização de televisão – o som
permanece.
> Chame a barra de controlo e clique em TV para chamar
novamente a janela de visualização de televisão.
> Arraste um dos lados da janela de visualização de televisão
para expandi-la proporcionalmente em formato de imagem 4:3.
Seleccionar o modo de som …
Pode seleccionar modos de som específicos para os diferentes
canais de televisão ou seleccionar som estéreo AV para fontes
de áudio ou vídeo.
Mono, estéreo ou idioma …
Caso existam modos de som adicionais disponíveis …
> Clique em SETUP e depois em SOUND na barra de
controlo para mudar o modo de som actual.
> Clique em SOUND repetidamente para percorrer os
diferentes modos de som disponíveis, mono ou estéreo.
> Clique em SETUP para poder seleccionar um modo de som.
Se não houver modos de som alternativos, não sentirá qualquer
diferença.
> Clique em EXIT para sair de SETUP.
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Seleccionar som estéreo AV …
Ao seleccionar uma fonte de vídeo na barra de controlo, pode
escolher receber som estéreo desta fonte específica através do
BeoLink. Para tal, basta usar o botão AV que se encontra em
SETUP na barra de controlo.
> Chamar uma fonte – clique em, por exemplo, DTV.
> Clique em SETUP para poder seleccionar som AV.
> Clique em AV para poder seleccionar som AV, por exemplo,
som estéreo.
> Clique em AV para repor som mono.
> Clique em EXIT para sair de SETUP.
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Comando à distância

Caso possua o BeoPort instalado em conjunto com um
receptor de IV, pode usar o Beo4 ou o Beo5 para operar
as fontes disponíveis no seu sistema.
No Beo4 …
> Prima RADIO para ligar o rádio.
> Prima TV para ver televisão, se disponível.
> Prima LIST repetidamente para apresentar o N.MUSIC no
Beo4 e depois prima GO para o activar.
> Prima LIST repetidamente para apresentar o N.RADIO no
Beo4 e depois prima GO para o activar.
> Prima DTV para receber televisão digital de uma fonte
ligada de vídeo, se disponível.
> Prima DVD para receber sinal DVD de um leitor de DVD
ligado.
> Prima CD para ouvir um CD de áudio.
> Prima V.MEM para ver vídeo a partir de um DVD/leitor
de vídeo no ecrã do computador.
> Prima A.MEM para reproduzir uma fonte de áudio ligada.
Os botões numéricos possuem funções específicas ao contexto.
Podem, por exemplo, ser usados para seleccionar faixas específicas,
canais de televisão ou estações de rádio.
> Prima ou para percorrer uma faixa ou para passar para
o grupo seguinte ou anterior.
> Prima ou ara passar para a faixa seguinte ou anterior
da lista actual ou num CD, passar para outro canal de
televisão ou estação de rádio.

Com o comando à distância pode, por exemplo, ligar e
desligar fontes disponíveis da divisão principal e da divisão
de ligação, mudar os canais de televisão, estações de rádio
ou faixas e regular o volume.

Os botões coloridos ...
Os botões coloridos possuem diferentes funções consoante
a fonte seleccionada. Caso esteja a assistir a um canal do
controlador de descodificadores (set-top box) no seu
computador, os botões coloridos são usados tal como
indicado na respectiva sobreposição de menu.
Numa configuração com BeoSound 5, ou um BeoMaster 5
isolado, os botões coloridos são usados para seleccionar listas
coloridas. Consulte "Listas coloridas" para obter mais
informações.
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O comando à distância Beo5 tem de ser configurado para
poder accionar os produtos que fazem parte do seu sistema.
Contacte um revendedor Bang & Olufsen para obter mais
informações.

Tenha em atenção que os botões do visor do Beo5 dependem
dos seus produtos e da configuração efectuada pelo seu
revendedor Bang & Olufsen.

No Beo5 …
> Prima , depois Zones, a seguir, o nome da divisão na qual
se encontra, e depois a fonte que deseja operar.
> Prima N.MUSIC para ligar a fonte N.Music.
> Prima N.RADIO para ligar o N.Radio.
> Prima PC para usar a fonte de PC.
> Prima V.MEM para ver vídeo a partir de um DVD/leitor de
vídeo no ecrã do computador.
> Prima TV para ver televisão, se disponível.
> Prima DTV para receber televisão digital de uma fonte
ligada de vídeo, se disponível.
> Prima DVD para receber sinal DVD de um leitor de DVD
ligado.
> Prima CD para ouvir um CD de áudio.
> Prima A.MEM para reproduzir uma fonte de áudio ligada.
> Prima ou para percorrer uma faixa ou para passar para
a pasta seguinte ou anterior.
> Prima ou para passar para a faixa seguinte ou anterior
da lista actual ou num CD, passar para outro canal de
televisão ou estação de rádio.
Os botões coloridos ...
Os botões coloridos possuem diferentes funções consoante
a fonte seleccionada. Caso esteja a assistir a um canal do
controlador de descodificadores (set-top box) no seu computador,
os botões coloridos são usados tal como indicado na respectiva
sobreposição de menu.
Numa configuração com BeoSound 5, ou um BeoMaster 5
isolado, os botões coloridos são usados para seleccionar listas
coloridas. Para mais informações, consulte "Listas coloridas".
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Disponibilizar música

Encontrar música no computador
Para criar listas de reprodução no BeoPlayer, a música tem de
estar disponível no seu computador. Procure as músicas já
presentes no seu computador ou copie-as dos seus CDs de áudio.
Quando inicia a fonte N.MUSIC do BeoPlayer pela primeira vez,
é-lhe pedido para procurar conteúdos no computador.
Procurar música no computador ...
Na primeira vez que usa o BeoPlayer tem de efectuar uma
pesquisa, ou adicionar uma nova unidade de armazenamento.
> Clique uma vez para marcar a caixa correspondente
à unidade.
> Clique novamente para desmarcar a caixa.
> Clique em START para iniciar a pesquisa.

O BeoPlayer/BeoPort usa a sua ligação à Internet para transferir
informações de CDs do BeoPortal. Para receber informações
do BeoPortal, tem de registar o BeoPlayer e activar a função
no menu "Configuration" e o seu computador tem de estar
online. Se o BeoPortal não estiver disponível após cerca de 10
segundos, as suas faixas serão registadas como "unknown".

Procurar faixas presentes noutra unidade …
> Clique em SETUP na barra de controlo quando N.MUSIC
está activo.
> Clique em SCAN.
> Marque a caixa junto da(s) unidade(s) relevante(s).
A evolução é apresentada a vermelho por baixo da caixa de
selecção.
> Clique em STOP para cancelar uma pesquisa em curso.
> Clique em HIDE SCAN para ocultar as opções de pesquisa.
As pesquisas em curso continuam até estarem concluídas.
Antes de copiar itens de um CD de áudio, especifique as
definições da cópia. Para tal, entre no menu "Configuration",
em SETUP na barra de controlo. Para mais informações,
consulte “Configuração do BeoPlayer”.
Se as faixas existentes contiverem informações associadas,
como "Artists", "Albums" ou "Genre", estas serão memorizadas
durante a pesquisa. Para mais informações, consulte "Visualizar
e editar informações de N.MUSIC, N.RADIO ou PHOTO.
Por defeito, N.MUSIC procura sempre músicas na pasta chamada
"A Minha Música" em "Documents and settings\nome do
utilizador" e nas unidades inicialmente pesquisadas durante
a primeira activação do N.MUSIC. É por esta razão necessário
pesquisar novamente o disco rígido caso guarde músicas numa
outra unidade ou pasta.
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Copiar música de um CD de áudio
Sempre que possível, o BeoPlayer usa a ligação à Internet para
se ligar ao BeoPortal para receber informações relativas a CDs.
Caso a visualização do destino esteja fechada, pode seguir o
progresso do processo de cópia sob o botão COPY. O progresso
é indicado pela linha vermelha. Para além disso, pode seguir
o processo de cópia na barra de controlo.

Antes de copiar de um CD …
> Coloque um CD na unidade de CD-ROM e clique em
PC CD.
> Clique no botão COPY que se encontra no lado inferior
esquerdo para abrir a "Vista de pastas".
> Arraste e largue o álbum completo como nova pasta, ou …
>	 … clique em NEW FOLDER para criar uma pasta e arraste
e largue cada uma das faixas.
O BeoPlayer começa a copiar enquanto a música está a ser
reproduzida. Depois de copiados, os álbuns ou faixas são
guardados como ficheiros WMA.
Durante o processo de cópia pode usar a barra de controlo.
No entanto, a cópia da música pode ser interrompida se sair
totalmente do BeoPlayer.
N.MUSIC a partir de pastas do computador ...
Ao arrastar conteúdo de uma pasta do Windows para o
BeoPlayer, pode largá-lo onde preferir. Depois de arrastar
e largar, pode organizar o seu conteúdo da forma preferida
e também mover faixas ou álbuns para as listas coloridas.
Para mais informações, consulte "Criar ou editar listas de
reprodução".
Do BeoPlayer para outras aplicações …
Pode também transferir conteúdos do BeoPlayer para software
não Bang & Olufsen, tal como aplicações de gravação de CDs.
Geralmente bastará arrastar o conteúdo do BeoPlayer e largá-lo
na aplicação. Isto funcionará desde que a função seja suportada
pelo software.
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Capa

O BeoPlayer suporta capas para as faixas do N.MUSIC, quer como
imagens integradas nas faixas, quer como imagens colocadas
na pasta das faixas ou do álbum.
Para transferir ou actualizar capas de álbuns …
As capas são apresentadas em todas as vistas do BeoPlayer no lado
esquerdo do seu ecrã. Caso tenha registado o BeoPlayer, terá acesso
ao BeoPortal, e depois de procurar as músicas no seu computador,
pode actualizar as capas dos seus álbuns actuais ou transferir capas
de álbuns.

Para receber informações e capas a partir do BeoPortal, tem
de registar o BeoPlayer. A função tem de ser activada no menu
"Configuration" e o computador tem de estar online.

> Clique e mantenha premida a vista actual no BeoPlayer no
canto superior esquerdo.
> Mova o cursor para "Albums" e liberte o botão do rato.
> Com o botão direito do rato clique num álbum para ver as
opções disponíveis.
Em alternativa, pode arrastar e largar uma fotografia para uma
faixa ou álbum directamente no BeoPlayer.
Quando insere um CD e clica em PC CD, o BeoPlayer apresenta
automaticamente a capa, se a houver no ficheiro.

11

Disponibilizar fotografias

Quando deseja usar PHOTO no BeoPlayer, tem primeiro de
disponibilizar as fotografias e clipes de vídeo no BeoPlayer.
Pode arrastar uma fotografia/clipe de vídeo de uma pasta do
Windows para a vista de PHOTO.
1. Coloque fotografias e clipes de vídeo numa pasta secundária
na pasta "As minhas imagens". A pasta "As minhas imagens"
encontra-se na pasta do Windows chamada "Documents
and Settings". A localização exacta da pasta depende do
seu computador.
2. Quando activa PHOTO no BeoPlayer, a pasta "As minhas
imagens" é automaticamente pesquisada, e as imagens/
clipes de vídeo colocadas na pasta secundária ficam
disponíveis.
3. Se desejar que as fotografias e clipes de vídeo fiquem
disponíveis quando activa o BeoMaster 5 através do seu
televisor, tem de transferir os ficheiros para o BeoMaster 5.
Para mais informações, consulte "Organizar conteúdos".
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Disponibilizar websites

A função de Internet só é relevante se o BeoMaster 5 fizer
parte da sua configuração.
No Internet Explorer, existe uma pasta chamada "BeoMaster 5"
nos seus "Favoritos". Quando guarda websites nesta pasta,
pode visualizá-los no seu televisor através da fonte "WEB".
Pode criar pastas secundárias na pasta "BeoMaster 5", e estas
aparecerão como grupos no ecrã do televisor.

Adicione os websites que pretende visualizar no seu televisor.
Para obter mais informações sobre como usar a fonte Web
no seu televisor, consulte o Livro de consulta do BeoMaster 5.

No Internet Explorer…
> Clique em "Favoritos".
> Clique em "Adicionar aos favoritos".
> Seleccione a pasta "BeoMaster 5", ou...
> … Clique em "Criar em" e crie uma pasta secundária.
Pode agora visualizar o website no ecrã do seu televisor.
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Uso diário do BeoPlayer

Reproduzir faixas, estações de rádio e ver fotografias
Para reproduzir um CD de áudio no seu computador, coloque
o CD no CD-ROM e clique em PC CD. Use a barra de controlo
para seleccionar faixas, colocar a reprodução em pausa ou alternar
entre CDs, caso possua mais do que uma unidade CD-ROM.
Para obter informações sobre como copiar música de um CD
de áudio para o BeoPlayer, consulte "Copiar de um CD de
áudio".
Para reproduzir um CD de áudio ...
> Clique em PC CD. Tem início a reprodução da primeira faixa.

Para receber informações e capas a partir do BeoPortal, tem
de registar o BeoPlayer. A função tem de ser activada no
menu "Configuration" e o computador tem de estar online.

Depois de clicar e PC CD, o BeoPlayer liga-se ao BeoPortal
para receber informações relativas às faixas que estão a ser
reproduzidas. Se quiser uma vista geral e reproduzir os CDs
directamente a partir das listas, clique em PC CD novamente
para fazer aparecer a lista PC CD. Caso contrário, use as teclas
da barra de controlo.
> Clique em para passar para a faixa seguinte.
> Clique em para passar para a faixa anterior.
> Clique em ou para passar para o grupo seguinte da fonte
activada.
> Clique em STOP para colocar a reprodução de uma faixa
em pausa.
> Clique em GO para retomar a reprodução.
Reproduzir faixas aleatoriamente ...
> Clique em SETUP na barra de controlo para visualizar
RANDOM.
> Clique em RANDOM para reproduzir as faixas de CD
aleatoriamente. RANDOM passa a branco.
Todas as restantes faixas são reproduzidas aleatoriamente até
que a definição seja alterada.
> Para voltar a modo de reprodução normal, clique em
SETUP para visualizar RANDOM.
> Clique uma vez em RANDOM e RANDOM volta a aparecer
em cinzento.
> Clique em EXIT para sair de SETUP.
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Ouvir N.RADIO ...
Use a barra de controlo para começar a ouvir as estações de
rádio ou para passar para uma nova estação ou grupo.
> Clique em N.RADIO para iniciar a reprodução das estações
de rádio disponíveis.
> Clique em para passar para a estação de rádio seguinte.
> Clique em para passar para a estação anterior.
> Clique em ou para passar para o grupo anterior ou seguinte.
> Utilize as teclas numéricas do teclado para reproduzir uma
estação.
Ver fotograﬁas ...
Pode usar a barra de controlo para navegar e visualizar as imagens
disponíveis. Pode também ampliar ou rodar a imagem desejada
ou ver as fotografias como uma apresentação de diapositivos.
> Clique em PHOTO para ver fotografias.
> Clique duas vezes numa fotografia para a visualizar.
> Clique em ou para passar para a fotografia anterior ou
seguinte.
> Clique em ou para passar para o grupo seguinte.
> Use o comando "ROTATE" na janela de reprodução para
rodar a fotografia.
> Use o comando – "ZOOM" + na janela de reprodução para
aumentar e diminuir o zoom.
> Utilize as teclas numéricas do teclado para seleccionar uma
fotografia da lista.
Alternar as vistas numa fonte
Depois de activar uma fonte no BeoPlayer, pode mudar as vistas
para visualizar a sua colecção de forma diferente. A forma de
mudar as vistas é igual para todas as fontes.
Aceder a uma lista clicando duas vezes no botão de fonte faz
com que a vista de listas permaneça no ecrã.

As diversas vistas, aqui apresentadas no N.MUSIC.

Para alterar a vista ...
> Active uma fonte.
> Prima "TAB", ou …
> … clique longamente no ícone de vistas no lado superior
esquerdo, mova o cursor para a vista desejada e liberte,
ou…
> … clique repetidamente em no canto superior esquerdo.
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Visualizar e editar informações de N.MUSIC, N.RADIO ou
PHOTO
Enquanto ouve uma faixa ou vê uma fotografia, pode chamar
as informações relativas ao conteúdo que está a ser reproduzido.
> Clique em INFO na barra de controlo para ver as informações.
Para editar as informações de faixas ...
> Mova o cursor para a categoria que pretende editar.
> Clique uma vez na informação que pretende editar,
como por exemplo, o título.
> Digite a informação.
> Prima "ENTER" no teclado para guardar e sair.
Ser-lhe-á pedido para confirmar a alteração efectuada.

Pode mover a barra cinzenta de reprodução para "saltar"
para um determinado ponto na faixa.

Depois de editar a informação da faixa, o BeoPlayer pede-lhe
para confirmar.
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Visualizar informações de N.RADIO …
> Clique em INFO na barra de controlo.
Aparecem no ecrã as informações relativas à estação actual.
INFO passa a branco na barra de controlo.
> Clique em CLOSE INFO no menu, ou …
> … clique em INFO na barra de controlo para sair do menu
INFO.

Veja as informações das suas estações N.RADIO
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Visualizar informações de imagem …
> Clique em INFO na barra de controlo.
Aparecem no ecrã as informações relativas à imagem actual.
Para editar as informações de PHOTO ...
> Mova o cursor para a categoria que pretende editar.
> Clique uma vez na informação que pretende editar,
como por exemplo, o título.
> Digite a informação.
> Prima “ENTER” ou “TAB” no teclado para guardar e sair.
> Clique em CLOSE INFO no fundo da janela de informações,
ou …
> … clique em INFO na barra de controlo para sair de INFO.
Procurar faixas, estações ou fotografias.
O BeoPlayer pode pesquisar o conteúdo e encontrar a faixa,
estação ou fotografia que está à procura.

Edite as informações das suas fotografias.

Para procurar …
Active a fonte e a vista na qual pretende efectuar a pesquisa.
> Digite com exactidão aquilo que procura, como por exemplo,
Madonna. O conteúdo com esse nome é realçado, ou …
> … digite a primeira letra ou algarismo daquilo que está
à procura. Por exemplo, digite "g" para "German" em
"Language" ou "r" para "Rock" em "Genre".
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Criar e editar listas de reprodução

Vista das listas de reprodução no BeoPlayer.

Escolha a localização onde a lista estará disponível.

Pode colocar as suas faixas favoritas, estações de rádio, fotografias
e clipes de vídeo favoritos nas listas de reprodução. Pode também
editar as listas de reprodução em qualquer altura. Para além disso,
pode arrastar faixas, fotografias ou clipes de vídeo directamente
do BeoPlayer e largá-los noutras aplicações existentes no
computador.
Note que a criação de listas de reprodução não ocupa espaço
adicional no seu computador, já que estas são apenas uma
indicação da ordem de reprodução e não uma cópia adicional
dos ficheiros.
Para criar uma lista de reprodução no BeoPlayer ...
> Clique em COPY.
> Clique em NEW PLAYLIST (ou clique com o botão direito
do rato e mantenha-o premido em NEW PLAYLIST).
> Seleccione o tipo de lista que pretende:
BeoPlayer (uma lista de reprodução apenas disponível no
seu computador). BeoMaster 5 (uma lista de reprodução
disponível no BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (uma
lista de reprodução disponível tanto no BeoMaster 5 como
no BeoPlayer).
Para adicionar mais do que um ficheiro a uma lista de
reprodução …
> Mantenha premida a tecla "SHIFT" e clique a primeira e a
última de uma série de faixas, estações, fotografias e clipes
de vídeo.
> Mantenha premida a tecla "CTRL" e poderá seleccionar
diversas faixas, estações, fotografias e clipes de vídeo
clicando em cada um individualmente.
> Agora, arraste e largue os itens seleccionados para a nova
lista de reprodução.
> Para guardar, clique em DONE.
Depois de adicionar o conteúdo ao BeoPlayer, esse conteúdo é
copiado para o BeoMaster 5. Da mesma forma, se adicionar
conteúdo a listas de reprodução no ecrã do televisor, o
procedimento é efectuado também nas listas do BeoPlayer.

Mude o nome das listas de reprodução conforme desejado.

Para renomear uma lista de reprodução ou uma lista
colorida …
> Com o botão direito do rato clique na lista e seleccione
"Rename playlist".
> Digite o novo nome.
> Para guardar, prima "ENTER".
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Remover conteúdo das listas de reprodução ...
> Clique e arraste o conteúdo da lista de reprodução para
a reciclagem ou ...
> … clique no conteúdo com o botão direito do rato e
seleccione "Remove".

A reciclagem do BeoPlayer/BeoPort é apresentada do lado
direito na figura acima.

Note que as faixas, estações, fotografias ou clipes de vídeo
removidos de uma lista de reprodução não são apagados do
seu computador.
Restaurar a partir da reciclagem …
A qualquer momento pode restaurar faixas, estações, fotografias
ou clipes de vídeo anteriormente removidos (mas não quando
tenham sido removidos da vista das listas de reprodução).
> Mude a vista.
> Clique em "Removed".
> Clique no conteúdo com o botão direito do rato e seleccione
"Restore".
Nota: apagar uma lista de reprodução não apaga o conteúdo
da sua colecção de música.
Note que não pode restaurar listas de reprodução depois de
estas terem sido removidas. Fotografias, vídeos e faixas só
podem ser restaurados se forem removidos de outras vistas
que não da vista da lista de reprodução.
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Organizar conteúdos

Quando o BeoMaster 5 faz parte do seu sistema, é possível
mover fácil e rapidamente músicas, fotografias e vídeos entre
o computador e o BeoMaster 5. É vantajoso manter cópias em
ambos os locais.
Quando um CD de áudio é copiado, as faixas passam a estar
disponíveis no BeoMaster 5, mas só se tiver activado a
configuração "Copy to BeoMaster 5".
Se o BeoPlayer estiver configurado para guardar CDs localmente
no computador, para aceder ao conteúdo no seu televisor tem
de transferir música para o BeoMaster 5. O mesmo se aplica a
fotografias e clipes de vídeo importados para o BeoPlayer. Para
mais informações, consulte "BeoPlayer".
Localização de conteúdos
Os ícones existentes em frente aos conteúdos indicam a
localização dos mesmos. Os ícones só estão disponíveis
quando o computador está ligado ao BeoMaster 5.
O conteúdo encontra-se no seu computador.
O conteúdo encontra-se no BeoMaster 5.
O conteúdo encontra-se tanto no seu computador
como no BeoMaster 5.

*Se a sua configuração inclui um BeoSound 5, as opções do
menu mudam de forma correspondente, ou seja, apresentando
"Move to BeoSound 5".

Mudar a localização de conteúdos ...
> Clique com o botão direito no conteúdo.
> Seleccione a opção desejada.
"Copy from BeoMaster"
"Move from BeoMaster"
"Delete from BeoMaster"
Tenha em atenção que o conteúdo só guardado no BeoMaster
é totalmente eliminado se o apagar do BeoMaster 5.
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Recomendamos que guarde sempre uma cópia dos seus
ficheiros de música e fotografia no computador ou num
suporte de dados, tal como um disco rígido portátil.

Sincronizar ficheiros
Caso faça alterações às suas listas de reprodução no computador,
ou no televisor quando o BeoMaster 5 não está ligado ao
computador, é importante que saiba como estas alterações
são efectuadas.
Qualquer alteração feita num destes locais é automaticamente
copiada para o outro local quando volta a ligar o BeoPlayer/
BeoPort e o BeoMaster 5.
Se as alterações forem efectuadas em ambos os locais, a versão
guardada no computador sobrepõem-se à versão guardada
localmente no BeoMaster 5. Por exemplo: através do software
do computador, muda a orientação de uma fotografia. Quando
volta a ligar o BeoMaster 5 ao computador, a alteração passa a
ter efeito no BeoMaster 5.
Os ficheiros podem ser sincronizados entre o computador
e o BeoMaster 5 em qualquer altura.
> Clique com o botão direito do rato no ícone Bang & Olufsen.
> Seleccione "Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5".
Se a ligação falhar
Ao transferir ficheiros para o BeoMaster 5 ou BeoSound
5, a ligação pode falhar se, por exemplo, a rede tiver sido
reinicializada. Aparece uma caixa de diálogo a pedir para
introduzir o endereço de IP do BeoMaster 5 ou BeoSound 5.
Endereço de IP do BeoMaster 5
Para ver o endereço de IP do BeoMaster 5, ligue o BeoMaster
5, chame a sobreposição de menus e prima 9 para abrir o
menu Configuration, prima o botão vermelho no comando
à distância imediatamente seguido de GO. Use os botões
de setas para se deslocar para “Network info” e prima GO.
Pode ver então o endereço de IP do seu BeoMaster 5. Agora,
introduza o endereço de IP no menu do BeoPlayer para que a
ligação seja estabelecida.
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Endereço de IP do BeoSound 5
Para ver o endereço de IP do BeoSound 5, ligue o BeoSound
5, mova o manípulo para “MODE”, use a roda para realçar
SETTINGS, prima duas vezes o botão de seta para a direita,
imediatamente seguido de GO para activar “SERVICE
SETTINGS”. Mova o manípulo para NETWORK INFO. Pode ver
então o endereço de IP do seu BeoSound 5. Agora introduza
o endereço de IP no menu do BeoPlayer para que a ligação
possa ser estabelecida.
Estado de ligação
Quando os ficheiros são transferidos do computador para o
BeoMaster 5, pode obter mais informações sobre o processo
de cópia passando o rato sobre o ícone Bang & Olufsen
presente na barra de tarefas.
Caso haja contacto, o ícone Bang & Olufsen é apresentado
a preto.

*Se a sua configuração inclui um BeoSound 5, as opções do
menu mudam de forma correspondente, ou seja, apresentando
"Connect to BeoSound 5".

Caso não haja contacto entre o computador e o BeoMaster 5,
o ícone é cinzento. Para repor o contacto, clique com o
botão direito do rato no ícone e seleccione "Connect to
BeoMaster 5"*.
Durante uma transferência, o ícone Bang & Olufsen aparece
a vermelho.
Evolução de cópia entre o seu computador e o BeoMaster 5
"BeoPlayer <-> BeoMaster 5" (ou "BeoPort <-> BeoMaster 5")
Indica que o conteúdo no computador e no BeoMaster 5 está
a ser sincronizado.
“N.MUSIC <-> BeoMaster 5"
Indica a evolução da cópia de faixas do N.MUSIC entre
o computador e o BeoMaster 5.
“PHOTO <-> BeoMaster 5"
Indica a evolução da cópia de PHOTO entre o computador
e o BeoMaster 5.
Para cancelar estes processos, clique com o botão direito
do rato no ícone Bang & Olufsen e seleccione a opção de
cancelamento em "Activity".
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Com o BeoMedia 1

Caso o seu sistema inclua um BeoMedia 1, as descrições
presentes neste Livro de consulta não se aplicam.
Consulte o Livro de consulta online para obter uma descrição da
utilização do BeoPlayer/BeoPort com o BeoMedia 1.
Use a ligação abaixo para abrir o Livro de consulta online.
O Livro de consulta está disponível apenas em inglês.
Ligação ao Livro de consulta do BeoMedia 1/BeoPlayer.
(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html)
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Utilizar o BeoMaster 5 e o
BeoSound 5

Com o BeoMaster 5 pode aceder facilmente à sua música
digital, fotografias pessoais, websites favoritos e a mais de
5000 estações de rádio da Internet no mundo inteiro.

Esta secção descreve as configurações com o BeoMaster 5 e o
BeoSound 5. Neste Livro de consulta, as configurações com o
BeoMaster 5 e o BeoSound 5 são referidas como configurações
BeoMaster 5. Todas as opções de vídeo descritas com o
BeoMaster 5 dependem do facto de o BeoMaster 5 estar
ligado a um televisor compatível. Todas as descrições do
BeoSound 5 dependem do facto de o BeoSound 5 fazer ou
não parte da configuração.
Antes de começar
Para usar as fontes N.MUSIC, PHOTO e WEB, tem de usar o
BeoPlayer para transferir música digital e fotografias do seu
computador para o BeoMaster 5 e guardar os seus websites
favoritos pelo processo anteriormente descrito neste Livro de
consulta.
Ligar o BeoMaster 5
Existem duas formas de activar o BeoMaster 5. Pode activar
uma fonte áudio no BeoSound 5 ou pode activar as fontes
BeoMaster 5 através do televisor.
Consulte os Livros de consulta do BeoMaster 5 ou do BeoSound 5
para ler descrições sobre como operar estes produtos.
As quatro fontes
O BeoMaster 5 oferece diversas formas de percorrer as quatro
fontes N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO e WEB.
Tal como descrito nos Livros de consulta, as sobreposições de
menus de cada uma das fonte fornecem-lhe possibilidades
adicionais de operação, as quais não são aqui descritas.
Note que se o BeoSound 5 faz parte da sua configuração, o
BeoSound 5 actua como browser para N.MUSIC e N.RADIO,
não podendo pesquisar o conteúdo destas fontes no ecrã do
televisor.
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Listas coloridas

Quando o BeoMaster 5 faz parte da configuração, está
disponível uma opção adicional - listas coloridas.
Estas são listas de reprodução que podem ser seleccionadas
através dos botões coloridos do comando à distância. Isto
permite aceder facilmente a estas listas premindo apenas um
botão também a partir de uma divisão de ligação, quando
aplicável.
Princípios básicos das listas coloridas
Pode adicionar as suas faixas favoritas, estações de rádio e
fotografias às listas coloridas. As listas coloridas podem ser
editadas através do seu computador, da mesma forma que as
outras listas de reprodução, e também através do comando à
distância. Este procedimento aparece descrito nos Livros de
consulta fornecidos com os seus produtos.

Vista das listas de reprodução com listas coloridas no BeoPlayer.

Fonte		
N.MUSIC
PHOTO 		
N.RADIO

Limites das listas coloridas
O limite predefinido é 9
Nenhum limite
O limite predefinido é 99

Pode alterar o limite de entradas de N.MUSIC e N.RADIO no
menu "Configuration" em SETUP.
O conteúdo é indicado pela cor correspondente. Note que o
conteúdo pode pertencer a todas as listas. Quando reproduz
faixas de uma lista colorida, o BeoMaster 5 ou o BeoSound 5
reproduz apenas o conteúdo dessa lista específica.
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Funções específicas do
BeoMaster 5

Para mudar o nome de um conteúdo ...
A forma mais simples de mudar o nome de um item no BeoPlayer
é fazê-lo através do computador. No entanto, é também possível
usar a função de mudança de nome disponível na sobreposição
de menu da fonte no ecrã do televisor:
> Na sobreposição de menus, seleccione "Rename".
Prima para revelar uma "barra de ortografia", prima e
para percorrer os caracteres e prima GO para seleccionar
um carácter.
Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, prima
repetidamente. Volte ao campo de nome premindo .
No nome de campo, use e para percorrer os caracteres,
prima STOP para apagar um carácter e prima GO para guardar
um nome.
Play Timer
Se o seu produto principal de vídeo ou áudio num sistema de
ligação possuir a função Play Timer, o BeoMaster 5 pode ser
seleccionado como fonte de um Play Timer. Quando o
BeoMaster 5 é seleccionado como fonte de um Play Timer, os
itens na lista vermelha são reproduzidos quando o Play Timer é
iniciado. Isto significa que o conteúdo que quer ouvir na função
do Play Timer tem de estar colocado na lista vermelha.
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Opções Master Link

A secção seguinte descreve três configurações básicas com o
BeoMaster 5, o BeoSound 5 e o seu computador e as definições
de Option que deve usar.
BeoMaster 5 e BeoSound 5 numa divisão …
BeoMaster 5 na Option 1:
O BeoMaster 5 reage a N.MUSIC, N.RADIO e emite som
através das colunas ligadas ao BeoMaster 5.
PHOTO e WEB não estão disponíveis.

BeoMaster 5 com um televisor …
BeoMaster 5 na Option 0:
O BeoMaster 5 reage com N.MUSIC, N.RADIO. Active o PC
para chamar as fontes PHOTO e WEB no seu televisor. Nesta
configuração, o som é emitido pelas colunas ligadas ao televisor.
O seu televisor na Option 2:
O seu televisor reage a todos os comandos de fonte e emite
som nas colunas ligadas ao televisor.
Tenha em atenção que não pode distribuir um sinal de
vídeo para o seu televisor na divisão de ligação a partir do
BeoMaster 5.
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Sistema totalmente integrado ...

Nesta configuração o BeoMaster 5, o BeoSound 5 e o televisor
são colocados em conjunto numa só divisão.
BeoMaster 5 na Option 0:
A pesquisa de N.MUSIC e N.RADIO ocorre no BeoSound 5.
O seu televisor na Option 2:
O seu televisor reage a todos os comandos de fonte.
PHOTO e WEB estão disponíveis.
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Os produtos em duas divisões ...

Importante: As opções de ligação do BeoSound 5 limitam-se
às Option 0, 1 e 2. Para mais informações sobre como ligar e
operar o sistema AV, consulte os Livros de consulta fornecidos
com o seu televisor Bang & Olufsen.

Nesta configuração o BeoMaster 5 e o BeoSound 5 são colocados
em conjunto numa só divisão (divisão de ligação) e o televisor
encontra-se noutra divisão (divisão principal).
BeoSound 5/BeoMaster 5 na Option 2:
N.MUSIC e N.RADIO estão disponíveis no BeoSound 5 e o som
da divisão principal pode ser ouvido na divisão de ligação.
O seu televisor na Option 2:
Ouça N.MUSIC e N.RADIO nas colunas do televisor.
PHOTO e WEB não estão disponíveis.
Ouvir as fontes na divisão principal …
No Beo4 …
> Prima LIST até a fonte "N.RADIO" ou "N.MUSIC" aparecer
no visor do Beo4 e prima GO.
No Beo5 …
> Prima "N.MUSIC" ou "N.RADIO" (botões de toque suave).
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Utilizar aparelhos portáteis com
o BeoPlayer

Com o BeoPlayer pode copiar música para o BeoSound 2,
o BeoSound 6 e para o telemóvel musical Serenata. Use o
BeoPlayer para organizar ficheiros de música no dispositivo e
copiar mais faixas da sua colecção N.MUSIC. Para obter informações
mais detalhadas acerca da utilização do seu aparelho portátil,
consulte o Livro de consulta fornecido com o produto.
Para copiar faixas de N.MUSIC no BeoPlayer para os outros
aparelhos, certifique-se de que estão ligados ao seu
computador. O BeoSound 2 tem de estar colocado na
respectiva base e o BeoSound 6 e o Serenata têm de estar
ligados através do cabo USB que é fornecido com os produtos.
Com o Serenata, use o modo MTP. Para mais informações
sobre como usar as definições do telefone, consulte o Livro
de consulta do Serenata.
Copiar Música para o seu aparelho portátil
> Active o N.MUSIC no BeoPlayer.
> Clique em COPY para aceder ao dispositivo(s) portátil.
Aparece o conteúdo no dispositivo e é apresentada uma visão
geral da música já guardada. Acima da lista de dispositivos
existe um indicador de capacidade de armazenamento, que
indica o espaço restante de armazenamento.
Para copiar faixas das listas de reprodução para um
aparelho …
> Clique numa faixa ou álbum e arraste para o dispositivo.
Para copiar de um CD, não se esqueça de copiar primeiro para
o BeoPlayer. Consulte "Copiar música de um CD de áudio".
A faixa ou álbum aparece de imediato no seu dispositivo e o
indicador sob a faixa indica o estado do processo de cópia, tal
como na figura que se segue.
Tenha em atenção que a cópia só está concluída quando
o indicador de evolução aparece totalmente preenchido.
Durante o processo de cópia das faixas, pode usar outras
funções do BeoPlayer desde que se mantenha no N.MUSIC.
Para cancelar uma cópia, seleccione a faixa ou álbum no seu
aparelho e apague-o/a arrastando-o/a para o ícone de reciclagem.
A cópia pode também ser cancelada se sair por completo do
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BeoPlayer ou se desligar o aparelho. Os aparelhos portáteis
não suportam listas coloridas.
Nota: não é possível usar a funcionalidade de reprodução e
copiar música ao mesmo tempo no BeoSound 6 e Serenata.
Organizar faixas num leitor portátil
A organização de ficheiros de música no seu leitor portátil é
feita da mesma forma que a organização do N.MUSIC no
BeoPlayer. Para poder organizar a música, o seu leitor portátil
tem de estar ligado ao computador.

NOTA: durante o processo de cópia, pode ocultar a vista do
N.MUSIC e acompanhar a evolução do processo de cópia
através da barra de controlo no lado direito do ecrã. Durante
o processo de cópia pode usar a barra de controlo.

Tratamento geral de ficheiros DRM
O BeoPlayer suporta apenas a reprodução de música
protegida por Windows Media DRM da Microsoft. Isto
significa que, antes de poder copiar faixas de música protegida
por DRM para o BeoPlayer, tem de as reproduzir uma vez
com o Windows Media Player. Fairplay DRM da Apple não
é suportado. As faixas de música protegida por DRM são
limitadas a um determinado número de transferências para
aparelhos portáteis. O número é decidido pelo revendedor ou
editora, podendo também ser ilimitado.
A música protegida por DRM pode ser transferida e
reproduzida no Serenata e no BeoSound 6, desde que a
licença seja colocada no BeoPlayer. No entanto, o BeoSound 6
não suporta licenças de “tempo limitado”.
Ao transferir música para o BeoMaster 5 e o BeoMedia 1, a
música protegida por DRM é também transferida e aparece na
lista, embora não possa ser reproduzida.
Tenha em atenção que o BeoSound 2 não suporta ficheiros
DRM.
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Especificamente para o
BeoSound 2

Para activar o BeoSound 2 ...
> Clique em N.MUSIC no BeoPlayer.
Note que não é possível operar o BeoSound 2 e copiar música
em simultâneo.
Para copiar ficheiros depois de iniciada a reprodução no
BeoPlayer …
> Desligue o BeoSound 2 da base.
> Volte a ligar o BeoSound 2.
> Em alternativa, prima GO durante 3 segundos.
BeoSound 2 com Windows Vista
Para que o BeoSound 2 funcione correctamente com o
Windows Vista é necessário que o "Service Pack 1" esteja
instalado no computador. O BeoSound 2 tem de estar no
modo iTunes (ou Mass Storage Mode), tal como descrito no
Livro de consulta do BeoSound 2.
O BeoSound 2 é representado e tratado como aparelho
portátil genérico, não sendo indicado no BeoPlayer com um
ícone do BeoSound 2. O BeoSound 2 no Vista não tem a
mesma funcionalidade que no Windows XP, no qual pode
deslocar ficheiros pelas pastas, etc.
Devido a estas limitações do BeoSound 2 no Windows Vista,
para reproduzir as faixas tem de criar uma pasta para as faixas
na raiz do cartão SD.
Tenha também em atenção que a Aplicação de actualização de
firmware ("Firmware update application") do BeoSound 2 chamada
"BeoSound 2_PC.exe" não é executável no Windows Vista; o
que significa que não poderá actualizar a firmware do BeoSound 2
no Windows Vista.
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Formatar um cartão de memória para o BeoSound 2
Em certos casos poderá ser útil formatar o elemento de
armazenamento (o cartão de memória) para poder copiar
faixas para o BeoSound 2. A formatação do cartão apaga
todo o conteúdo do cartão.
Como formatar ...
Coloque o BeoSound 2 na base. PC CD ou N.MUSIC não
podem estar activos no BeoPlayer.
> Clique em CONFIG na barra de controlo para aceder ao
menu "Configuration".
> Seleccione o separador "Portable devices".
O lado direito do separador "Portable devices" no BeoPlayer
indica o espaço disponível no cartão de memória e a respectiva
capacidade total de armazenamento.
> Clique em "Refresh" para listar os aparelhos disponíveis.
> Seleccione o elemento multimédia que deseja formatar.
> Clique em "Format".
Aparece o texto "formatting portable…" e a formatação é
executada. Note que não é possível formatar se possuir um
aparelho protegido contra escrita.
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Configuração do BeoPlayer

Definições de N.MUSIC
Antes de copiar, ou "gravar", os seus CDs de áudio no seu
computador, é boa ideia ajustar a forma como quer que ocorra
o processo de cópia.
Qualidade de cópia
Seleccione a qualidade desejada para a música copiada. Pode
seleccionar a qualidade para dois destinos diferentes de cópia:
o disco rígido ou um aparelho portátil.
> Na barra do BeoPlayer, clique em SETUP.
> Clique em CONFIG.
> Clique no separador "CD Copying".
A qualidade de cópia aumenta em proporção à taxa de
bits (kbps) – quantidade de dados por segundo – mas o tamanho
do ficheiro também aumenta. Isto significa que as faixas de
alta qualidade preencherão o disco rígido com maior rapidez.
Copiar para o BeoMaster 5
> Marque a caixa "Copy to BeoMaster 5".
Todas as faixas de N.MUSIC serão copiadas para o
BeoMaster 5.
Localização de ficheiros
(Caso a sua configuração não possua um BeoMaster 5)
> Escolha um destino de armazenamento das faixas copiadas
no seu computador.
> Clique em "Browse" para percorrer as unidades e pastas.
> Clique em OK quando tiver terminado, ou …
> … clique em "Cancel" para voltar ao separador "Standard".
Licenças
O separador "Licenses" contém informações sobre a utilização
de licenças para CDs. É aconselhável efectuar cópias de segurança
das suas licenças. Se desejar, por exemplo, instalar um novo sistema
operativo no seu computador, terá de guardar uma cópia das
licenças num disco ou numa unidade de rede. As licenças podem
ser restauradas quando a instalação do sistema estiver concluída.
Protecção por DRM
A opção "Use DRM protection" impede que a sua música seja
movida para outras unidades ou aparelhos portáteis.
Note que a opção "Use DRM protection" não está activada por
defeito. O BeoPlayer/BeoPort não transfere ficheiros protegidos
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por DRM. Por esta razão, se pretender transferir ficheiros de
música para um aparelho portátil como o BeoMaster 5 ou o
BeoSound 2, recomendamos que não altere as predefinições.
Para além disso, se activar a protecção por DRM, será impedido
de aceder a música noutros locais que não o seu computador
onde a licença está guardada.
Copiar um CD para uma lista colorida
Ao copiar um CD, pode no separador "Favourites" adicionar a
faixa copiada N.MUSIC a uma lista colorida específica. Se activar
esta definição, o conteúdo da lista colorida muda sempre que
copiar um CD.
Limites das listas coloridas
Em "Favourites" pode decidir o limite de faixas/álbuns de cada
lista colorida.
Definições de N.RADIO
Pode seleccionar a qualidade da recepção de N.RADIO. Se
aumentar a qualidade de recepção em N.RADIO, diminuirá
o número de estações N.RADIO disponíveis.
Note que o menu "Configuration" muda o nome do separador
consoante os produtos ligados, neste caso é indicado o
BeoMaster 5.
Para melhorar a recepção de uma ligação fraca, deve aumentar
o tempo da memória tampão. Tenha em atenção que isto
aumenta o tempo de arranque do N.RADIO.
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Definições de PHOTO
Quando inicia uma apresentação de diapositivos, pode seleccionar
o tempo que deseja que cada fotografia permaneça no ecrã.
"Mode" permite-lhe definir se uma apresentação de
diapositivos deve percorrer os diferentes grupos ou se deve
repetir as fotografias/clipes de vídeo do grupo seleccionado.
A definição "skip interval" determina quantos segundos avança
ou retrocede no clipe de vídeo quando usa a função "skip".
O número de fotografias definidas em "Thumbnails Cache"
decide o espaço a usar para fotografias no disco rígido.
Definições do BeoMaster 5 – Disponíveis apenas de
o BeoMaster 5 fizer parte da sua configuração
Palavra-passe
Aqui pode alterar a palavra-passe de acesso ao BeoMaster 5.
Aqui deve também especificar a que unidade corresponde o
BeoMaster 5. Altere a palavra-passe apenas se a palavra-passe
do BeoMaster 5 ou BeoSound 5 tiver sido alterada.
Definição da unidade
Para definir o nome da unidade do BeoMaster 5 onde todos os
ficheiros são transferidos quando move ou copia pastas, listas
de reprodução, etc. Caso tenha dúvidas relativamente a estas
definições, contacte um revendedor autorizado Bang & Olufsen,
que o poderá ajudar. Pode alterar a palavra-passe para o seu
sistema de música premindo "Change password".
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Idioma do Livro de consulta
Quando instala o BeoPlayer/BeoPort, este Livro de consulta
é instalado de acordo com as suas definições de idioma
do Windows, mas o idioma do Livro de consulta pode ser
alterado em qualquer altura. Basta para isso entrar no menu
Configuration do BeoPlayer/BeoPort e abrir o separador
“Guide”.
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Definições básicas

As informações relativas à sintonização de televisão aplicam-se
apenas se o BeoPort fizer parte da sua configuração e se possuir
uma placa compatível de sintonização de TV.
Antes de iniciar a sintonização automática de canais de televisão
na sua placa de televisão, certifique-se de que é apresentado o
sistema de transmissão correcto em "Video System", que indicou
se a ligação é efectuada através de antena ou cabo e se o país
indicado está correcto.
> Clique em "AutoTune" para começar a sintonizar os canais
de televisão.
Durante a sequência de sintonização, os canais detectados são
indicados no ecrã. A qualquer momento pode parar a sintonização,
sendo guardados todos os canais já detectados.
Os canais de televisão que sintoniza são registados nas placas
de sintonização de televisão como números e frequências de
canais. Note que nem todas as placas de sintonização seguem
os números standard de canais de televisão.
Sintonização manual
Para sintonizar um canal manualmente, se por exemplo o canal
não tiver sido detectado durante a sintonização automática,
siga para a secção "Manual" do menu "Tune".
> Percorra as frequências para encontrar a frequência que
deseja adicionar.
> Clique em "Add".
Mover ou apagar canais de televisão sintonizados …
Depois de sintonizar e guardar os canais de televisão, pode
mudar a ordem pela qual os canais aparecem na lista de canais.
Pode, por exemplo, reorganizá-los de acordo com a ordem dos
canais de televisão no seu televisor.
Pode também apagar canais da lista de canais. Ambas as
acções são executadas no menu "Configuration".
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Para mover canais de televisão sintonizados …
> Clique no separador "Tune" para reorganizara ordem dos
canais de televisão sintonizados.
> Na lista de canais, clique no canal de televisão que pretende
mover.
Verifique se o canal de televisão que pretende mover aparece
realmente na janela de visualização de televisão.
> Utilize o rato para arrastar o canal para o novo número de
canal na lista de canais.
Se já houver um canal guardado no número de canal desejado,
o canal movido é inserido entre os números de canais existentes.
Para apagar canais de televisão sintonizados …
> Clique no separador "Tune" para apagar canais de televisão
sintonizados.
> Na lista de canais, clique e seleccione o canal de televisão
que pretende apagar.
> Verifique se o canal de televisão que pretende apagar
aparece realmente na janela de visualização de televisão.
> Clique em "Delete".
Ajustar o som e a imagem ...
Depois de sintonizar e guardar os canais de televisão, pode
regular as predefinições de som. Estes ajustes de som são
aplicados a todas as fontes acedidas a partir da barra de
controlo.
Se o seu sintonizador de televisão permitir ajustes de imagem,
pode ajustar as predefinições de imagem da sua placa de
televisão. Estes ajustes de imagem aplicam-se agora também
às fontes de vídeo da sua divisão principal chamadas através da
barra de controlo no ecrã do seu computador.

40

Como regular o som no computador …
Para alinhar os níveis de som das suas fontes do computador
com uma fonte ligada, active essa mesma fonte através da
barra de controlo e depois, no seu computador, chame o
dispositivo de regulação da placa de som. Assim, poderá
comparar e regular os níveis de som.
Como regular o som no computador …
> Clique em TV na barra de controlo para chamar um canal
de televisão.
> Clique em SETUP para poder seleccionar som AV.
> Clique em AV para seleccionar som estéreo AV. AV é
realçado e o som que ouve é o som de Master Link.
> Clique em AV novamente para ouvir o som e comparar o
volume entre os dois. No modo de som, o botão AV não é
realçado.
> Chame o dispositivo de regulação da placa de som.
> Use o botão AV para alternar entre o som AV e o som do
computador.
> Regule da forma preferida o nível de som através do
dispositivo de regulação da placa de som.
Os canais relevantes a regular podem ser:
VOLUME CONTROL
Ajusta o nível de saída do som geral emitido pela placa de som.
WAVE
Ajusta o nível de entrada em N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Ajusta o nível do som emitido pela placa de TV.
CD AUDIO
Ajusta o nível de som na unidade interna de CD-ROM.
As opções de ajuste podem variar consoante a placa de som
existente no sistema.
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Definições avançadas – Aplica-se
apenas se a sua configuração
possuir o BeoPort

Programação da opção
Se o seu computador fizer parte de uma configuração BeoLink
(com BeoPort ou BeoMaster 5) poderá ter de o programar com
a Opção correcta. Consulte um revendedor autorizado Bang &
Olufsen para obter mais informações.
Computador principal
É possível ter diversos BeoPorts configurados num sistema
BeoLink, mas só pode distribuir o N.MUSIC e o N.RADIO a
partir do computador principal. Para indicar o computador
distribuidor de, por exemplo, N.MUSIC, tem de indicar em
"Main PC" se o computador é um computador principal ou
secundário.
> Marque o botão "Yes" para indicar um computador
principal ou …
> … marque o botão "No" para indicar um computador
secundário.
Temporizador de reprodução
Controle o "Timer" para que reproduza uma fonte áudio ou
vídeo se o seu computador fizer parte de uma configuração
BeoLink. Esta função é particularmente útil se quiser que um
“Timer” desperte reproduzindo som de um sistema de áudio,
ou se quiser ver as notícias todas as noites directamente no
ecrã do computador.
Pode também seleccionar a fonte "Standby" para fazer com
que as fontes se desliguem automaticamente a uma hora
específica todas as noites.
Tenha em atenção que todas as definições de programação de
“Timer” têm de ser efectuadas na fonte ligada (por exemplo, o
seu sistema de áudio ou no seu televisor).
> Marque "ON" para activar o Play Timer, ou …
> ... marque "OFF" para desactivar o Play Timer.
Mistura de som
o som de qualquer fonte disponível do Master Link pode ser
misturado com o som do seu computador. Se quiser ouvir
simultaneamente um CD e os sons de um jogo de computador,
marque a opção "ON" da mistura de som para que ambos os
sons sejam emitidos pelas colunas.
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Fonte predefinida …
Quando liga o BeoPlayer, o computador de fonte é
automaticamente seleccionado por defeito. Pode querer mudar
esta definição no caso de não desejar ouvir qualquer som
proveniente do seu computador.
> Marque "PC" para seleccionar o computador como
predefinição, ou …
> … marque "None" para que o BeoPlayer arranque sem
qualquer fonte activa.
Caixa USB BeoPort …
Junto com as actualizações de software é fornecido software
para a caixa BeoPort. A chave de actualização de firmware
verifica se o utilizador possui a versão mais recente do software
(pela Internet ou por um CD) instalada na caixa BeoPort.
> Clique em "Update firmware".
> Siga as instruções no ecrã.
Frequência da ligação ...
Para receber sons e imagens do seu sistema de vídeo, tem de
sintonizar o número de canal específico através do qual o sinal
é distribuído. Em alguns sistemas Bang & Olufsen, a frequência
de ligação é detectada de forma automática.
Pode ajustar a frequência de ligação manualmente mesmo num
sistema Bang & Olufsen que suporte detecção automática.
> Marque a opção "Manual" antes de clicar em "Find".
As instruções que aparecem no ecrã informam-no se a
frequência for detectada de forma automática. Caso tal
aconteça, a frequência é memorizada.
NOTA: a versão dos EUA do BeoPlayer/BeoPort não suporta
a transmissão de fontes de vídeo a partir da divisão principal
para o ecrã do seu computador.
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Se a frequência não for detectada de forma automática ...
Siga as instruções que aparecem no ecrã do computador que
o conduzirão pelo processo de detecção manual da frequência
de ligação.
Como configurar as definições do sistema de vídeo …
> Clique em CONFIG que se encontra em SETUP na barra de
controlo.
> Seleccione o separador "Advanced".
> Clique na caixa de marcação "Manual" na secção
"Link frequency".
> Clique em "Find".
> Siga as instruções no ecrã.
Depois de iniciar uma pesquisa premindo "OK", pode alterar
o sistema de vídeo.
Definições do sistema de vídeo …
Para poder ver televisão no ecrã do seu computador tem
primeiro de certificar-se de que as definições do sistema de
vídeo e de país estão correctas. Algumas áreas e países, como
França, por exemplo, usam um sistema de televisão SECAM.
Caso viva numa destas áreas, poderá ter de ajustar o sistema
de vídeo para usar um produto de divisão de ligação. Para
assistir a determinados canais através do controlador de
descodificadores (set-top box) ou cassetes de vídeo com o
sistema PAL , tem de mudar a definição "Video system" no
menu "Configuration" para PAL.
A definição "Video system" encontra-se no separador "Tune".

Contacte o seu revendedor para obter mais informações
relativas às placas de sintonização de TV e utilização dos
sistemas PAL e SECAM.
> Seleccione "PAL" em vez de "SECAM" para mudar o
sistema de vídeo.
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Requisitos de sistema para
BeoPlayer e BeoPort

Requisitos de hardware:
Processador: mín. 1 GHz
Memória do sistema: mín. 512 MB RAM
Placa gráfica: mín. 32 MB RAM de vídeo, compatibilidade com
Super VGA (800x600)
Disco rígido: mín. 100 Mb de espaço livre
Entrada USB: uma disponível para BeoPort
Requisitos do sistema operativo:
Windows Vista ou Windows XP
DirectX 8.1 ou superior
Media Player 9.0 ou superior

Formatos multimédia suportados

Actualização de software –
BeoMaster 5

Os formatos predefinidos suportados de fotografia são: jpg,
jpeg, tif, tiff, gif, bmp e png.
Os formatos predefinidos suportados de clipes de vídeo são:
avi, asf, wmv, mpg, mpeg. No entanto, isto depende do codec
instalado no seu computador.
Os formatos N.MUSIC suportados são: Mp3, WMA, WAV
(também com o BeoMaster 5, M4A, AAC, MP4).
O software do BeoMaster 5 é actualizado com regularidade.
É-lhe também oferecido novo software do BeoMaster. Quando
aparecer uma caixa de diálogo a perguntar-lhe se deseja ou não
instalar novo software, pode responder "Later" (mais tarde).
Escolhendo "Later", é-lhe posteriormente apresentada a opção
"Update software" ao clicar com o botão direito no ícone Bang &
Olufsen. Clique nesta opção para dar início ao processo de
actualização.
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Registo do BeoPlayer ou BeoPort

Depois de configurar o BeoPlayer ou o BeoPort pela primeira
vez, é-lhe pedido para efectuar o registo se tiver acesso à
Internet. O registo é necessário para que possa receber a
assistência proporcionada pelo BeoPortal. Obviamente, a
Bang & Olufsen trata os seus dados de registo com a mais
estrita confidencialidade.
O registo é apenas para uso do BeoPortal. Caso decida não
efectuar o registo, as suas faixas serão registadas como
"unknown". Se mesmo assim pretender usar as informações
relativas às faixas de CD gravadas, terá de introduzir as
informações manualmente. Execute este procedimento na
secção "INFO" que aparece na barra de controlo quando
selecciona N.MUSIC.
Se não efectuou o registo …
Aparece automaticamente no ecrã um formulário de registo.
> Seleccione "New User" e preencha o formulário.
Se já efectuou o registo …
> Introduza o seu nome de utilizador e endereço de e-mail.
Para receber informações do BeoPortal, o seu computador tem
de estar ligado à Internet e estar online. Caso não possua acesso
à Internet, não lhe é pedido para efectuar o registo, mas quando
obtiver acesso à Internet, ser-lhe-á pedido para efectuar o registo.
Se se esqueceu do seu nome de utilizador ...
Basta seguir as instruções no ecrã. É-lhe pedido para introduzir
o seu endereço de e-mail, sendo que o seu nome de utilizador
é-lhe depois enviado por e-mail.
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O que fazer para remover o
BeoPlayer/BeoPort

Caso seja necessário remover a aplicação, pode escolher remover
todo o directório BeoPlayer/BeoPort ou executar uma remoção
personalizada na qual são removidos apenas os ficheiros
directamente relacionados com a aplicação BeoPlayer/BeoPort.
Se voltar a instalar a aplicação BeoPort, qualquer versão existente
do BeoPort é automaticamente substituída.
Como remover ...
> Chame a função “Adicionar ou remover programas” a partir
do painel de controlo do seu computador.
> Clique e seleccione BeoPlayer/BeoPort na lista de aplicações.
> Clique em “Alterar/remover” para remover.
> Clique em “Remover” para remover.
> Clique em “Seguinte” para continuar.
> Siga as instruções que aparecem no ecrã do computador.
> Clique em “Terminar/Sair” para concluir a remoção da
aplicação BeoPlayer/BeoPort.
> Para reiniciar a aplicação tem de executar o ficheiro
SETUP.EXE no CD-ROM do BeoPort.
O software do BeoPlayer pode ser actualizado em
www.beoplayer.com.
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About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires
the accept of this End User Licence Agreement, which terms
you are considered to accept if you continue downloading this
software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not
in any way provide you with any license or permission to use
the Name, Logo or any Trademark used or registered by
Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation,
disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited.
Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the
software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable
for any loss, including but not limited to, direct damage and/or
loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or
injury to your personal property, due to download, use, inability
to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under
no circumstances be liable for the content that may be stored
using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to
download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about
your privacy and will protect the privacy of information you
provide with the end user registration.
Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights
reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo
are registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.
Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and
Security Upgrade Privacy Statement
Microsoft is very concerned about your privacy and will protect
the privacy of information you provide through the Windows
Media Rights Manager Restore and Security Upgrade
(Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our
partners (Record labels, Players, Video labels, and many others)
worked to develop a restore schema. The goal of this service is
to grant users permission to restore and move digital media
licenses between personal machines for legitimate use. This
service allows for a limited number of license transactions.
When you restore your licenses you are sending some
information to Microsoft that uniquely identifies your machine
for internal tracking purposes. We store this unique machine
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identifier in a database and keep track of the number of times
you attempt restore. Note that we do not share this unique
machine identifier with any other services either internal or
external to Microsoft. You also are sending some security
information that enables us to restore your licenses to the new
computer (or same computer that has either re-installed the OS
or changed some hardware component). None of the security
information is stored permanently. In the event that you exceed
the limits of our restore schema you will be asked to provide
some personally identifiable information. This information is
necessary to prevent fraudulent restores and piracy of
protected content. In addition, the data may be used internally
to perform aggregate analysis of the restore service, such as
helping to ensure that we have adequate capacity and security
to meet the demand for the service. The personally identifiable
information that you provide will not be used for any other
purpose. It will be securely stored in a dedicated database
located in the United States of America, and will be kept
separate from information you may have provided to Microsoft
in other contexts. This information will not be shared with any
other services either internal or external to Microsoft. Both the
unique machine identifier and any personally identifiable
information will be transported and stored in a secure
environment that protects against unauthorised access, data
corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you
would like to access the personally identifiable information you
have provided to Microsoft through the restore service, you
can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.
Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some
vendors require that you upgrade your security components in
the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this
service and no unique information is shared with the content
providers or any third parties. When you upgrade your security
level, you are sending some information to Microsoft that
uniquely identifies your machine for internal tracking purposes.
We store this unique machine identifier in a database and keep
track of the number of times you attempt to upgrade your
security. We may also use this data internally to perform
aggregate analysis of the security upgrade service, such as
helping to ensure that we have adequate capacity and security
to meet the demand for the service. Note that we do not share
this unique machine identifier with any other services either
internal or external to Microsoft. You also are sending some
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security information that enables us to deliver the appropriate
security upgrade to your machine. None of the security
information is stored permanently. We also keep track of which
security upgrade files were downloaded to your machine. This
information is not used to identify your machine, but to help
Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate
users. The unique machine identifier and the security upgrade
file information will be transported and stored in a secure
environment that protects against unauthorized access, data
corruption or loss, and unwanted use or distribution.
Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy
principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com
or by postal mail at the following address: Microsoft
Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service,
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA.
We will use commercially reasonable efforts to promptly
determine and correct the problem.
Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC
© 2007 All Media Guide, LLC
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)
This application incorporates software and technology of All
Media Guide, LLC. (“AMG”). The AMG software and
technology (the “AMG Technology”) allows End Users to
access music-related data (“AMG Data”) over the Internet and
otherwise from proprietary AMG databases (the “AMG
Databases”) located on AMG servers (the “AMG Servers”) and
to perform other functions (collectively with the AMG
Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers,
the “AMG Services”). AMG grants you a limited, non-exclusive,
non-transferable, and non-sublicensable right and license to
access and use AMG Services only by means of the intended
End User functions of this application software. You agree that
you will use the AMG Services for your own personal noncommercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer
or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit
the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii)
decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services
or any component thereof; (iii) remove any copyright,
trademark, trade names, logos or other intellectual property
notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish,
disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG
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Services, or any portion thereof, other than as expressly
provided in these Terms of Use. You agree that the license to
use the AMG Services granted herein will terminate if you
violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or
terminate this license at any time at its sole discretion. If your
license terminates, you agree to cease any and all use of the
AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold
harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and
expenses, including attorneys’ fees arising from your breach of
these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG
Services, including all ownership rights. You acknowledge that
as between you and AMG, all right, track and ownership to
the AMG Services and components thereof remain the
exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed
to grant you any ownership rights in the AMG Services. You
agree that AMG may enforce its rights under this Agreement
against you directly in its own name. AMG reserves the right
to delete data from the AMG Databases or to change data
categories for any cause that AMG deems sufficient. No
warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers
are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG
Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide
you with any new, enhanced or additional data types or
categories that AMG may choose to provide in the future and
is free to discontinue its online services at any time, without
any obligation to you. To the extent that you, the End User,
provide any information or original works of authorship to be
added to AMG Databases, you represent and warrant that you
are the sole author of such work(s) and further hereby assign
to AMG all rights of copyright therein, including the right to
register the copyright in such work(s) as part of the AMG
Database.
THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE
PROVIDED TO YOU “AS IS.” AMG MAKES NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT,
GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING
THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS
OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF
THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS
AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE
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OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY
LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH
BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING
CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT
LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT
OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG
SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG’S LIABILITY FOR
DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN
EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE
CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY
NOT APPLY TO YOU.
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