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Úvod

Táto príručka vám podá informácie o tom, ako sa používa 
softvér BeoPlayer a BeoPort, ktorý je súčasťou vášho 
výrobku Bang & Olufsen. BeoPlayer si môžete tiež 
zdarma stiahnuť na stránke www.bang-olufsen.com.

Keďže je interakcia užívateľa pri softvéri BeoPort rovnaká 
ako pri BeoPlayer, BeoPort sa spomína iba v prípade, 
že si opísaná funkcia výslovne vyžaduje inštaláciu 
softvéru BeoPort. 

Prístupné vlastnosti a funkcie softvéru v súvislosti  
s BeoMaster 5 a BeoSound 5 sú tiež rovnaké. Preto sa  
v častiach opisujúcich funkcie BeoMaster 5 spomína 
BeoSound 5 iba vtedy, keď si funkcia výslovne vyžaduje 
tiež inštaláciu BeoSound 5. 

Táto príručka tiež poskytuje informácie týkajúce sa 
používania softvéru s BeoSound 2, BeoSound 6  
a Serenata.

Príručka pre BeoPlayer a BeoPort 

BeoPlayer BeoPort 

BeoMaster 5  BeoSound 5 
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Ovládací panel
Ovládací panel umožňuje aktivovať a ovládať zdroje BeoPlayer 
alebo BeoPort. 
> Kliknutím na skratku Bang & Olufsen vo vašej systémovej 

priehradke spustíte BeoPlayer. 
> Prejdite kurzorom na obrazovke čo najviac doprava. 
> Kliknutím na trojuholníkovú značku sa zobrazí ovládací 

panel. 

Predvolené zdroje sú N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO a PC CD. 
Všimnite si, že iba BeoPort poskytuje dodatočné zdroje v závislosti 
od výrobkov, ktoré máte doma. Viac informácií nájdete v kapitole 

„Prispôsobenie ovládacieho panela“. 

Zdroj v BeoPlayer aktivujete ...
> dvojitým kliknutím na jeden zo zdrojov. Zdroj sa zobrazí na 

ľavej strane obrazovky počítača. 

Keď aktivujete zdroj, zobrazí sa na ovládacom panely na červeno.

Ovládanie pomocou ovládacieho panela ...  
> Kliknutím na  alebo  prechadzate medzi skladbai, 

rozhlasovými stanicami, TV kanálmi, fotografiami atď.
> Kliknutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu skupinu 

aktívneho zdroja. Alebo keď máte vybrané PC CD …
>  ... prepínajte medzi diskami CD, ak máte dve CD-rom 

mechaniky alebo pripojený BeoSound 9000 (iba BeoPort). 
> Stlačením STOP prehrávanie prerušíte.
> Stlačením GO prehrávanie obnovíte.
> Ak chcete nastaviť zvuk, kliknite na  alebo  .
> Ak chcete hlasitosť stlmiť, klikajte medzi  a  a prehrávanie 

sa stlmí. 
 Ak chcete hlasitosť obnoviť, použite tlačidlo  alebo  . 
> Ak chcete zobraziť jednotlivé možnosti pre každý zdroj, 

kliknite na SETUP .

Prípadne môžete myšou vybrať a spustiť obsah zobrazený na 
ľavej strane počítačovej obrazovky. Skupina v BeoPlayer je 
napríklad album, zoznam skladieb, žáner alebo farebný zoznam. 

Princíp ovládania

Všimnite si, že zobrazenie ovládacieho panelu závisí od toho, 
či máte nainštalovaný BeoPort alebo BeoPlayer. 
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> Kliknutím na INFO sa zobrazia informácie o aktuálnej 
skladbe, rozhlasovej stanici alebo fotografii.

> Kliknutím na • uvediete systém do pohotovostného režimu.
> Ak kliknete a na 2 sekundy podržíte • , vypnete všetky zdroje. 
> Dvojitým kliknutím na • zatvoríte ovládací panel a aplikáciu.
> Kliknutím na skratku Bang & Olufsen vo vašej systémovej 

priehradke opätovne spustíte BeoPlayer.

Farebné tlačidlá, ktoré sú dostupné iba na ovládacom panely 
BeoPort sa používajú na prehrávanie farebného zoznamu.  
Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si časť „Farebné 
zoznamy“. 

Prispôsobenie ovládacieho panelu …  
Počet zdrojov prístupných prostredníctvom ovládacieho panelu 
sa dá zmeniť. Zdroje môžete pridať, vymazať alebo skryť. Naraz 
môžete na ovládacom panely vidieť až osem zdrojov. 
> Kliknutím na SETUP nastavíte ovládací panel. 
> Kliknutím na SOURCES pridáte alebo odstránite zdroje.  

Na ovládacom panely sa zobrazí zoznam dostupných zdrojov. 
BeoPort vám poskytuje viac možností v závislosti od výrobkov, 
ktoré máte doma.

> Kliknite a podržte myš na zdroji, ktorý si želáte zo zoznamu 
pridať a pretiahnite ho do existujúcich zdrojov.

Pod všetkými viditeľnými zdrojmi môžete skryť druhý zdroj,  
čo udáva značka < a > okolo zdroja.
> Kliknite na zdroj na ovládacom panely a pretiahnite ho do 

zoznamu prístupných zdrojov, čím ho z panela odstránite. 
> Kliknutím na EXIT opustíte SETUP. 

Ovládací panel 
BeoPort  

Ovládací panel BeoPlayer 
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TV prehliadač 
Ak nastavenie vášho počítača obsahuje BeoPort box a počítač 
má TV karty, je prístupná funkcia TV prehliadač a výberom zdroja 
PC TV môžete na vašej počítačovej obrazovke pozerať televíziu. 
Keď sa zobrazí TV prehliadač, môžete jeho okno posúvať, 
zatvoriť alebo zväčšiť. 

Ako posúvať a meniť veľkosť okna TV prehliadača ...  
> Vyberte okno TV prehliadača a ťahaním ho presuňte. 
> Dvojitým kliknutím na okno TV prehliadača sa na 

počítačovej obrazovke zobrazí okno v plnej veľkosti. 
> Kliknutím pravým tlačítkom myši zmizne TV prehliadač  

z obrazovky - zvuk je stále zapnutý. 
> Aktivovaním ovládacieho panelu a kliknutím na TV sa okno 

TV prehliadača objaví späť. 
> Potiahnite bočnú stranu okna TV prehliadača, čím ho úmerne 

zväčšíte vo formáte 4:3. 

Výber režimu zvuku ...  
Môžete si vybrať špecifické režimy zvuku pre TV kanály alebo si 
vybrať stereofónny zvuk AV pre audio alebo video zdroje. 

Monofónny, stereofónny zvuk alebo jazyk ...  
Ak sú k dispozícii prídavné režimy zvuku ...
> Ak chcete zmeniť aktuálny režim zvuku, kliknite na 

ovládacom panely na SETUP a potom na SOUND. 
> Opakovaným kliknutím na SOUND prepínate medzi 

dostupnými režimami zvuku, monofónnym a stereofónnym.
> Kliknutím na SETUP môžete vybrať režim zvuku. 

Ak nie sú k dispozícii žiadne alternatívne režimy zvuku, 
nebudete počuť žiaden rozdiel. 
> Kliknutím na EXIT opustíte SETUP. 

Poznámka! Ak máte americkú verziu BeoPort, nebudete 
môcť pozerať video zdroje z vašej hlavnej miestnosti na 
počítačovej obrazovke. 
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Výber stereofónneho zvuku AV ...  
Ak zvolíte na ovládacom panely video zdroj, môžete si vybrať, 
či chcete mať pre tento špecifický zdroj stereofónny zvuk cez 
BeoLink. Jednoducho kliknite na tlačidlo AV nachádzajúce sa 
pod SETUP na ovládacom paneli. 
> Aktivujte zdroj - kliknite napríklad na DTV. 
> Kliknutím na SETUP môžete vybrať zvuk AV. 
> Kliknutím na AV vyberte zvuk AV, napríklad stereofónny zvuk. 
> Opätovným kliknutím na AV sa vrátite späť do režimu 

monofónneho zvuku. 
> Kliknutím na EXIT opustíte SETUP. 
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Ak máte súčasne s BeoPort nainštalovaný aj prijímač 
infračerveného signálu, na ovládanie dostupných zdrojov vo 
vašom systéme môžete použiť buď Beo4 alebo Beo5. 

Použitie Beo4 ...  
> Stlačením RADIO zapnete rádio. 
> Stlačením TV môžete pozerať televíziu, ak je k dispozícii. 
> Opakovaným stlačením LIST sa na diaľkovom ovládači Beo4 

zobrazí položka N.MUSIC, potom ju stlačením GO aktivujte. 
> Opakovaným stlačením LIST sa na diaľkovom ovládači Beo4 

zobrazí položka N.RADIO, potom ju stlačením GO aktivujte. 
> Stlačením DTV dostanete digitálnu TV z pripojeného video 

zdroja, ak je k dispozícii. 
> Stlačením DVD dostanete DVD signál z pripojeného DVD 

prehrávača. 
> Stlačením CD môžete počúvať audio CD. 
> Stlačením V.MEM môžete pozerať video z pripojeného 

DVD/video prehrávača na počítačovej obrazovke. 
> Stlačením A.MEM prehráte pripojený audio zdroj. 

Číselné tlačidlá majú v kontexte špecifické funkcie. Môžete ich 
napríklad použiť na výber konkrétnej skladby, TV kanála alebo 
rozhlasovej stanice. 
> Stlačením  alebo  sa pohybujete vyhľadávaním v rámci 

skladby alebo môžete prejsť na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skupinu.

> Stlačením  alebo  prejdete na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname alebo na CD, 
prejdete na iný TV kanál alebo rozhlasovú stanicu. 

Farebné tlačidlá ...
Farebné tlačidlá majú rôzne funkcie podľa vybraného zdroja.  
Ak pozeráte na vašom počítači kanál set-top box, farebné tlačidlá 
sa používajú podľa označenia uvedeného v prekrývajúcej ponuke 
set-top box. 
V samostatnom nastavení s BeoSound 5 alebo s BeoMaster 5 
sa používajú farebné tlačidlá na výber farebných zoznamov.  
Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si časť „Farebné 
zoznamy“. 

Diaľkový ovládač

Pomocou diaľkového ovládača môžete napríklad zapínať  
a vypínať dostupné linky a zdroje hlavnej miestnosti, prepínať 
TV kanály, rozhlasové stanice alebo skladby a upravovať 
hlasitosť. 
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Diaľkový ovládač Beo5 musí byť nastavený, aby mohol ovládať 
výrobky vo vašom systéme. Viac informácií vám poskytne 
predajca produktov Bang & Olufsen. 

Použitie Beo5 ... 
> Stlačte  potom Zones, potom názov miestnosti, v ktorej 

sa nachádzate a potom zdroj, ktorý si želáte ovládať. 
> Stlačením N.MUSIC zapnete zdroj N.Music. 
> Stlačením N.RADIO zapnete N.Radio.  
> Stlačením PC môžete používať zdroj PC. 
> Stlačením V.MEM môžete pozerať video z pripojeného 

DVD/video prehrávača na počítačovej obrazovke. 
> Stlačením TV môžete pozerať televíziu, ak je k dispozícii. 
> Stlačením DTV dostanete digitálnu TV z pripojeného video 

zdroja, ak je k dispozícii. 
> Stlačením DVD dostanete DVD signál z pripojeného DVD 

prehrávača. 
> Stlačením CD môžete počúvať audio CD. 
> Stlačením A.MEM prehráte pripojený audio zdroj. 
> Stlačením  alebo  sa pohybujete vyhľadávaním v rámci 

skladby alebo môžete prejsť na nasledujúci alebo 
predchádzajúci súbor.

> Stlačením  alebo prejdete na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname alebo na CD, 
prejdete na iný TV kanál alebo rozhlasovú stanicu.

Farebné tlačidlá ...
Farebné tlačidlá majú rôzne funkcie podľa vybraného zdroja. 
Ak pozeráte na vašom počítači kanál set-top box, farebné 
tlačidlá sa používajú podľa označenia uvedeného v prekrývajúcej 
ponuke set-top box.
V samostatnom nastavení s BeoSound 5 alebo s BeoMaster 5 
sa používajú farebné tlačidlá na výber farebných zoznamov. 
Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si časť „Farebné 
zoznamy“.

Všimnite si, že tlačidlá na displeji Beo5 závisia od výrobkov Všimnite si, že tlačidlá na displeji Beo5 závisia od výrobkov 
a nastavenia vykonaného vašim predajcom Bang & Olufsen. 
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Vyhľadávanie hudby v počítači 
Aby ste mohli v BeoPlayer vytvoriť zoznam skladieb, vo vašom 
počítači musíte mať uloženú hudbu. Pozorne si prezrite počítač, 
či v ňom už máte uloženú nejakú hudbu, alebo si ju skopírujte  
z audio CD diskov.
Keď spúšťate zdroj BeoPlayer s názvom N.MUSIC po prvýkrát, 
budete vyzvaný, aby ste vo svojom počítači vyhľadali obsah, 
ktorý sa dá prehrať. 

Vyhľadávanie hudby v počítači ...
Vyhľadávanie musíte vykonať, keď idete použiť BeoPlayer po 
prvýkrát, alebo ak chcete pridať nový úložný disk. 
> Jedným kliknutím označte kolónku vedľa disku.
> Opätovným stlačením označenie odstránite. 
> Kliknutím na START zahájite vyhľadávanie. 

Hľadanie skladieb, ak boli pridané na iný disk ...
> Kliknite na SETUP na ovládacom panely, keď je zdroj 

N.MUSIC aktívny.
> Kliknite na SCAN.
> Označte kolónku vedľa príslušného(ných) disku(ov).

Priebeh vyhľadávania sa zobrazuje červenou farbou pod 
oknom výberu disku.
> Kliknutím na STOP zrušíte prebiehajúce vyhľadávanie.
> Kliknutím na HIDE SCAN skryjete možnosti vyhľadávania. 

Vyhľadávania budú pokračovať, až kým nebudú dokončené. 
Pred tým, ako začnete kopírovať z audio CD disku sa uistite,  
že ste špecifikovali nastavenia kopírovania. Urobíte tak v ponuke 
„Konfigurácia“ pod SETUP na ovládacom panely. Ak chcete 
získať ďalšie informácie, pozrite si časť „Konfigurácia BeoPlayer“. 

Ak existujúce skladby obsahujú informačné tagy (označenia), 
ako napríklad „Artists“, „Albums“ alebo „Genre“, tieto 
informácie sa počas vyhľadávania uložia. Ak chcete získať 
ďalšie informácie, pozrite si časť „Zobrazenie a editovanie 
informácií v N.MUSIC, N.RADIO alebo PHOTO“. 

Vo východiskových nastaveniach je zadefinované, že N.MUSIC 
bude vždy vyhľadávať hudbu v podadresári „My Music“ 
nachádzajúcom sa v adresári „Documents and settings\user name“ 
a na disku, na ktorom ste vyhľadávali hudbu, keď ste po prvýkrát 
aktivovali N.MUSIC . Ak ste si uložili hudbu na iný disk alebo do 
iného adresára, je preto potrebné opätovne prehľadať váš pevný disk. 

Sprístupnite si hudbu

BeoPlayer/BeoPort používa pripojenie na internet na 
sťahovanie informácií o CD z BeoPortal-u. Aby ste mohli 
získavať informácie z BeoPortal-u, musíte si BeoPlayer 
zaregistrovať a zapnúť túto funkciu v ponuke „Configuration“ 
a váš počítač musí byť pripojený na internet. Ak nebude 
BeoPortal dostupný približne do 10 sekúnd sekúnd, skladby 
budú označené ako „unknown“ (neznáme). 
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Kopírovanie hudby z audio CD disku 
BeoPlayer využíva internetové pripojenie na spojenie sa  
s BeoPortal-om a získanie informácií o CD, ak sú dostupné. 

Pred tým, ako začnete kopírovať z CD ...  
> Vložte CD do CD-rom mechaniky a kliknite na PC CD. 
> Kliknutím na tlačidlo COPY dolu vľavo otvoríte "Folder 

view".
> Presuňte myšou celý album ako nový adresár, alebo ...
>  … kliknutím na NEW FOLDER vytvorte adresár a myšou 

presuňte jednotlivé skladby. 

BeoPlayer začne kopírovať hudbu počas prehrávania kopírovanej 
hudby. Keď je album alebo skladba prekopírovaná, uloží sa vo 
formáte WMA. 

Počas kopírovania môžete používať ovládací panel. Avšak 
kopírovanie hudby sa preruší, ak BeoPlayer úplne opustíte. 

N.MUSIC z adresárov v počítači …  
Keď stiahnete obsah z adresára Windows do BeoPlayer, 
môžete ho umiestniť kamkoľvek si želáte. Keď ste hudbu 
myšou stiahli a umiestnili, môžete usporiadať jej obsah a tiež 
môžete presúvať skladby alebo albumy do farebných zoznamov. 

Viac informácií nájdete v kapitole „Vytvorenie a editovanie 
zoznamov skladieb“. 

Z BeoPlayer do iných aplikácií ...  
Môžete tiež presúvať obsah z BeoPlayer do softvéru od iného 
výrobcu než Bang & Olufsen. Napríklad do aplikácií pre 
napaľovanie CD. Zvyčajne môžete obsah z BeoPlayer „stiahnuť“ 
do tejto aplikácie myšou. Bude to fungovať, ak túto funkciu daný 
softvér podporuje. 

Ak je cieľové zobrazenie zatvorené, priebeh kopírovania 
môžete sledovať pri tlačidle COPY. Prebiehajúce kopírovanie 
je označené červenou. Okrem toho môžete sledovať priebeh 
kopírovania na ovládacom panely. 
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Obálka albumu BeoPlayer podporuje zobrazenie obálky u skladieb N.MUSIC 
buď v podobe obrázka vloženého v skladbách, alebo ako 
obrázok umiestnený v rovnakom adresári, ako sú uložené 
skladby alebo album. 

Stiahnutie a aktualizácia obálok albumov ...
Obálka albumu sa zobrazí v BeoPlayer vo všetkých zobrazeniach 

na obrazovke naľavo. Ak ste si BeoPlayer zaregistrovali, máte prístup 

k BeoPortal-u a po vyhľadaní hudby vo vašom počítači môžete začať 

aktualizovať aktuálne obálky albumov, alebo si ich stiahnuť. 

> Kliknite a podržte myš na aktuálnom zobrazení v BeoPlayer 
v ľavom hornom rohu.

> Presuňte kurzor na položku „Albums“ a stlačené tlačidlo 
myši pustite.

> Dostupné možnosti sa zobrazia, ak kliknite pravým 
tlačidlom myši na album.

Alebo môžete stiahnuť fotografiu do skladby alebo albumu 
priamo v BeoPlayer. 

Keď vložíte CD a kliknete na PC CD, BeoPlayer automaticky 
zobrazí obálku albumu, ak sa nachádza v súbore. 

Aby ste mohli získavať informácie a obálky z BeoPortal-u, 
musíte si BeoPlayer zaregistrovať. Funkciu zapnete v ponuke 
„Configuration“ a počítač musí byť pripojený na internet. 
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Sprístupnite si fotografie

Ak chcete v BeoPlayer používať PHOTO, musíte si fotografie 
a video klipy najprv v BeoPlayer sprístupniť. Môžete si ich 
stiahnuť z adresára Windows do zobrazení PHOTO. 
1. Umiestnite fotografie a video klipy do podadresára 

v adresári „My Pictures“. „My Pictures“ sa nachádza vo 
Windows adresári nazvanom „Documents and Settings“. 
Presné umiestnenie adresára závisí od nastavenia vášho 
počítača.

2. Ak aktivujete PHOTO v BeoPlayer, adresár „My Pictures“ 
sa prehľadá automaticky a obrázky/video klipy nachádzajúce 
sa v podadresári sa sprístupnia.

3. Ak chcete, aby boli fotografie a video klipy dostupné, 
keď aktivujete BeoMaster 5 cez televízor, musíte súbory do 
BeoMaster 5 presunúť. Viac informácií nájdete v kapitole 

„Usporiadať obsah“. 
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Sprístupnite si internetové 
stránky

Internetová funkcia má význam iba vtedy, ak je BeoMaster 5 
súčasťou nastavenia. 

V prehliadači Internet Explorer sa v adresári „Favourites“ 
nachádza podadresár „BeoMaster 5“. Ak uložíte internetové 
stránky do tohto adresára, môžete ich zobraziť na vašom 
televízore prostredníctvom zdroja „WEB“. 

V adresári „BeoMaster 5“ si môžete vytvárať podadresáre, 
ktoré sa na televíznej obrazovke zobrazia ako skupiny. 

V Internet Explorer …
> Kliknite na „Favourites“.
> Kliknite na „Add to favourites“. 
> Vyberte adresár „BeoMaster 5“, alebo ...
> ... kliknite na „Create in“ a vytvorte podadresár.

Teraz si môžete internetové stránky prezerať na televíznej 
obrazovke. 

Pridajte internetové stránky, ktoré si chcete prezerať na 
televíznej obrazovke.
Ak potrebujete informácie o tom, ako používať zdroj Web na 
vašom televízore, pozrite sa do príručky BeoMaster 5. 
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Prehrávanie skladieb, rozhlasových staníc a prezeranie 
fotografií  
Audo CD disk prehráte na vašom počítači, ak ho vložíte do 
CD-rom mechaniky a kliknete na PC CD. Pomocou ovládacieho 
panelu vyberte skladby, zastavte prehrávanie, alebo prepínajte 
medzi viacerými CD diskami, ak máte viac ako jednu CD-rom 
mechaniku. 

Informácie o tom, ako skopírovať hudbu z audio CD disku do 
BeoPlayer, si pozrite v kapitole „Kopírovanie z audio CD disku“.

Prehrávanie audio CD disku ...
> Kliknite na PC CD. Začne sa prehrávať prvá skladba. 

Kliknutím na PC CD sa BeoPlayer spojí s BeoPortal-om a stiahne 
informácie o prehrávaných skladbách. Ak chcete mať prehľad  
a prehrať CD priamo zo zoznamov, jednoducho opäť kliknite 
na PC CD a zobrazí sa zoznam PC CD. Môžete tiež použiť 
tlačidlá na ovládacom panely.
> Kliknutím na  prejdete na nasledujúcu skladbu.
> Kliknutím na  prejdete na predchádzajúcu skladbu.
> Kliknutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu skupinu 

aktívneho zdroja.
> Kliknutím na STOP prerušíte prehrávanie skladby. 
> Stlačením GO prehrávanie obnovíte. 

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí ... 
> Kliknutím na SETUP na ovládacom panely sa zobrazí voľba 

RANDOM. 
> Kliknutím na RANDOM prehráte skladby z CD v náhodnom 

poradí. RANDOM sa zmení na bielo. 

Všetky nasledujúce skladby sa budú prehrávať v náhodnom 
poradí, až kým opäť nezmeníte nastavenie.
> Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu prehrávania, 

kliknite na SETUP a zobrazí sa voľba RANDOM. 
> Kliknutím na RANDOM sa RANDOM zmení späť na šedo. 
> Kliknutím na EXIT opustíte SETUP. 

Bežné používanie BeoPlayer

Aby ste mohli získavať informácie a obálky z BeoPortal-u, 
musíte si BeoPlayer zaregistrovať. Funkciu zapnete v ponuke 
„Configuration“ a počítač musí byť pripojený na internet. 
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Počúvanie N.RADIO ...  
Počúvanie rozhlasových staníc alebo prechádzanie na novú 
stanicu alebo skupinu spustite pomocou ovládacieho panelu. 
> Kliknutím na N.RADIO spustíte prehrávanie dostupných 

rozhlasových staníc. 
> Kliknutím na  prejdete na nasledujúcu rozhlasovú stanicu. 
> Kliknutím na  prejdete na predchádzajúcu rozhlasovú 

stanicu. 
> Kliknutím na  alebo  prejdete na predchádzajúcu alebo 

nasledujúcu skupinu. 
> Na prehratie stanice použite numerické tlačidlá na vašej 

klávesnici. 

Prezeranie fotografií ...  
Pomocou ovládacieho panelu si môžete prezerať dostupné 
obrázky, alebo sa medzi nimi pohybovať. Vybraný obrázok  
si môžete tiež zväčšiť alebo otáčať, alebo si môžete prezerať 
obrázky vo forme prezentácie. 
> Kliknutím na PHOTO sa zobrazia fotografie. 
> Dvojitým kliknutím označte fotografiu, ktorú chcete 

zobraziť. 
> Kliknutím na  alebo  prejdete na predchádzajúcu alebo 

nasledujúcu fotografiu. 
> Kliknutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu skupinu. 
> Na otáčanie fotografie použite tlačidlo „ROTATE“  v okne 

prehrávača. 
> Na zväčšenie alebo zmenšenie fotografie použite tlačidlo 

– "ZOOM" + v okne prehrávača. 
> Na výber fotografie zo zoznamu použite numerické tlačidlá 

na vašej klávesnici. 

Prepínanie medzi zobrazeniami v zdroji 
Aktivovaním zdroja v BeoPlayer môžete prepínať zobrazenia  
a rôzne si prezerať vašu zbierku. Spôsob ako zmeniť zobrazenia 
je rovnaký pre všetky zdroje. 

Vstúpte do zoznamov a dvojitým kliknutím na zdroj zostane 
zobrazenie zoznamu viditeľné na obrazovke. 

Zmena zobrazenia ...  
> Aktivujte zdroj. 
> Stlačte „TAB“, alebo … 
> ... kliknite a podržte myš na ikone zobrazenia vľavo hore, 

potom presuňte kurzor na zobrazenie, ktoré chcete a myš 
pustite, alebo ...

> … opakovane klikajte na  v ľavom hornom rohu. 

Rôzne zobrazenia, tu vyobrazené v N.MUSIC.
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Zobrazenie a editovanie informácií v N.MUSIC, N.RADIO 
alebo PHOTO 
Keď počúvate skladbu, alebo si prezeráte fotografiu, môžete 
vyvolať informácie o aktuálne prehrávanom obsahu. 
> Kliknutím na INFO na ovládacom panely sa zobrazia 

informácie. 

Editovanie informácií o skladbe ...  
> Presuňte kurzor na kategóriu, ktorú si želáte editovať. 
> Jedenkrát kliknite na informáciu, ktorú si želáte editovať, 

napr. titul.  
> Napíšte informáciu. 
> Stlačením tlačidla „ENTER" na vašej klávesnici informáciu 

uložíte a editovanie opustíte. 

Budete vyzvaný vykonanú zmenu potvrdiť. 

Sivé tlačidlo prehrávania môžete „posunúť“ na konkrétne 
miesto v skladbe.

Keď upravíte informácie o skladbe, BeoPlayer vás vyzve, aby 
ste ich potvrdili.
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Prezeranie informácií v N.RADIO...
> Kliknite na INFO na ovládacom panely. 
 Na obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici. 
 INFO sa na ovládacom panely zmení na bielo.
> Kliknite na CLOSE INFO v ponuke alebo …
> … kliknite na INFO na ovládacom panely a z ponuky INFO 

odídete. 

Prezeranie informácií o staniciach N.RADIO
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Prezeranie informácií o obrázku ...  
> Kliknite na INFO na ovládacom paneli. 
 Na obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom obrázku. 

Editovanie PHOTO informácií ...  
> Presuňte kurzor na kategóriu, ktorú si želáte editovať. 
> Jedenkrát kliknite na informáciu, ktorú si želáte editovať, 

napr. titul.  
> Napíšte informáciu. 
> Stlačením tlačidla "ENTER" alebo "TAB" na vašej klávesnici 

informáciu uložíte a editovanie opustíte. 
> Kliknite na CLOSE INFO v spodnej časti okna s informáciami 

alebo … 
> … kliknite na INFO na ovládacom panely a z ponuky INFO 

odíďte. 

Vyhľadávanie skladieb, staníc alebo fotografií.
BeoPlayer môže prehľadávať obsah a nájsť skladbu, stanicu 
alebo fotografiu, ktorú hľadáte. 

Zahájenie vyhľadávania ...
Aktivujte zdroj a zobrazenie, v ktorom chcete hľadať.  
> Napíšte presne čo hľadáte, napr. Madonna. Obsah s týmto 

názvom sa zvýrazní alebo ...  
> ... napíšte prvé písmeno alebo číslo hľadaného predmetu. 

Napr. napíšte „g“ pre German v ponuke „Language“, alebo 
„r“ pre „Rock“ v ponuke „Genre“. 

Editovanie informácií označujúcich fotografie.
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Svoje obľúbené skladby, rozhlasové stanice, fotografie a video 
klipy môžete umiestniť do zoznamu prehrávania. Zoznam 
prehrávania môžete tiež kedykoľvek upravovať. Okrem toho 
môžete priamo z BeoPlayer sťahovať skladby, fotografie alebo 
video klipy a presúvať ich do iných aplikácií vo vašom počítači. 
Všimnite si, že vytváranie zoznamov prehrávania nezaberá 
dodatočné miesto v počítači, pretože sa jedná iba o označenie 
prehrávaného poradia, nie o ďalšiu kópiu súborov. 

Vytvorenie zoznamu prehrávania v BeoPlayer ...  
> Kliknite na COPY. 
> Kliknite na NEW PLAYLIST (alebo kliknite pravým tlačítkom 

myši, stlačte a podržte na NEW PLAYLIST). 
> Vyberte si druh želaného zoznamu: 
 BeoPlayer (lokálny zoznam prehrávania dostupný iba vo vašom 

počítači). BeoMaster 5 (zoznam prehrávania dostupný  
v BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (zoznam prehrávania 
je dostupný v oboch programoch, v BeoMaster 5 a v BeoPlayer). 

Pridanie viacerých súborov do zoznamu prehrávania ...  
> Držte stlačené tlačidlo „SHIFT“ a potom kliknite najprv na 

prvú a potom na poslednú položku v poradí skladieb, staníc, 
fotografií a video klipov. 

> Ak namiesto neho podržíte stlačené tlačidlo „CTRL“, 
môžete klikaním na jednotlivé položky vybrať niekoľko 
skladieb, staníc, fotografií alebo video klipov.

> Teraz presuňte vybrané položky do nového zoznamu 
prehrávania. 

> Kliknite na DONE a prácu uložte. 

Keď ste pridali obsah do BeoPlayer, skopíruje sa do BeoMaster 5. 
Podobne, keď pridáte obsah do zoznamu prehrávania na televíznej 
obrazovke, zobrazí sa v zozname prehrávania v BeoPlayer.

Premenovanie zoznamu prehrávania alebo farebného 
zoznamu ...
> Pravým tlačítkom myši kliknite na zoznam a vyberte 

"Rename playlist".
> Napíšte nový názov. 
> Kliknite na "ENTER" a prácu uložte. 

Vytvorenie a editovanie zoznamu 
prehrávania

Vyberte program, v ktorom je zoznam prehrávania dostupný.

Zobrazenie zoznamu prehrávania v BeoPlayer,

Ľubovoľne premenujte zoznam prehrávania.
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Odstránenie obsahu zo zoznamu prehrávania ...
> Kliknite na a presuňte obsah zo zoznamu prehrávania do 

koša, alebo ...  
> ... kliknite pravým tlačítkom myši na obsah a vyberte 

„Remove“. 

Všimnite si, že skladby, stanice, fotografie ani video klipy 
odstránené zo zoznamu prehrávania nie sú vymazané z počítača. 

Obnovenie z koša ...  
Predtým odstránené skladby, stanice alebo fotografie môžete 
kedykoľvek obnoviť (nie však v prípade, ak boli odstránené zo 
zobrazení zoznamov prehrávania). 
> Zmeňte zobrazenie. 
> Kliknite na „Removed“. 
> Kliknite pravým tlačítkom myši na obsah a vyberte „Restore“. 

Poznámka: Vymazaním zoznamu prehrávania sa nevymaže 
obsah z vašej hudobnej zbierky. 

Všimnite si, že raz odstránené zoznamy prehrávania nie je 
možné obnoviť. Fotografie, videá a skladby sa dajú obnoviť iba 
ak boli odstránené z iných zobrazení ako je zobrazenie zoznamu 
prehrávania. 

Kôš BeoPlayer/BeoPort je zobrazený na hornom obrázku 
vpravo. 
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Ak je BeoMaster 5 súčasťou vášho systému, hudba, fotografie 
a videá sa dajú ľahko a rýchlo presúvať medzi BeoMaster 5 a vaším 
počítačom. Je výhodné, ak si necháte zálohy na oboch miestach.

Po skopírovaní audio CD disku budú skladby k dispozícii  
v BeoMaster 5, ale len keď ste nastavili konfiguráciu na  
„Copy to BeoMaster 5“. 

Ak je BeoPlayer nakonfigurovaný tak, aby ukladal CD lokálne  
v počítači, hudbu musíte presunúť do BeoMaster 5, aby ste mohli 
mať prístup k obsahu cez televízor. To isté platí pre fotografie 
alebo video klipy naimportované do BeoPlayer. Ak chcete získať 
ďalšie informácie, pozrite si časť „Konfigurácia BeoPlayer“. 

Umiestnenie obsahu 
Pred obsahom sa nachádzajú ikony, ktoré ukazujú, kde je 
obsah umiestnený. Ikony sú funkčné len vtedy, keď máte 
počítač pripojený k BeoMaster 5.  

Obsah je umiestnený vo vašom počítači. 

Obsah je umiestnený v BeoMaster 5.  

Obsah je umiestnený vo vašom počítači aj  
v BeoMaster 5.  

Zmena umiestnenia obsahu ...  
> Kliknite pravým tlačítkom myši na obsah.
> Vyberte želanú možnosť:
 „Copy from BeoMaster“
 „Move from BeoMaster“
 „Delete from BeoMaster“

Všimnite si, že obsah uložený len v BeoMaster bude úplne 
vymazaný, keď ho z BeoMaster 5 vymažete.  

Usporiadanie obsahu

*Ak máte v nastavení BeoSound 5, zodpovedá tomu aj 
ponuka s možnosťami, napr. „Move to BeoMaster 5“.
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Synchronizácia súborov  
Ak vykonáte zmeny v zozname prehrávania, buď v počítači 
alebo cez televízor, keď nie je BeoMaster 5 pripojený k počítaču, 
je dôležité vedieť, ako tieto zmeny fungujú. 
Akákoľvek zmena vykonaná na jednej z lokalít sa automaticky 
skopíruje do druhej lokality, keď znovu pripojíte BeoPlayer/
BeoPort a BeoMaster 5.  

Ak ste vykonali zmeny na oboch lokalitách, verzia uložená vo 
vašom počítači prepíše verziu uloženú lokálne v BeoMaster 5. 
Napríklad: Otočíte fotografiu pomocou softvéru v počítači. 
Opätovným pripojením BeoMaster 5 k počítaču sa zmena 
vykoná aj v BeoMaster 5.

Súbory môžete medzi počítačom a BeoMaster 5 kedykoľvek 
synchronizovať. 
> Kliknite pravým tlačítkom myši na ikonu Bang & Olufsen. 
> Vyberte "Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5". 

Ak zlyhá spojenie
Keď si želáte presunúť súbory do BeoMaster 5 alebo BeoSound 
5, môže zlyhať spojenie, ak sa napríklad vaša sieť reštartovala. 
Objaví sa dialógové okno, ktoré vás vyzve, aby ste zadali IP 
adresu pre BeoMaster 5 alebo BeoSound 5.

IP adresa pre BeoMaster 5
Ak si chcete pozrieť IP adresu pre BeoMaster 5, zapnite 
BeoMaster 5, aktivujte prekrývajúcu ponuku a stlačením 
tlačidla 9 otvorte ponuku Configuration, na diaľkovom ovládači 
stlačte červené tlačidlo a hneď potom tlačidlo GO. Tlačidlami 
so šípkami sa presuňte na položku „Network info“ a stlačte 
GO. Zobrazí sa ID adresa vášho BeoMaster 5. Teraz zadajte 
túto IP adresu v ponuke BeoPlayer, čím sa vytvorí spojenie.

IP adresa pre BeoSound 5
Ak si chcete pozrieť IP adresu pre BeoSound 5, zapnite 
BeoSound 5, posuňte páčku na „MODE“, pomocou kolieska 
zvýrazníte SETTINGS, dva krát stlačte pravé tlačidlo so šípkou a 
hneď potom tlačidlo GO, čím sa aktivuje „SERVICE SETTINGS“. 
Presuňte páčku na NETWORK INFO. Zobrazí sa ID adresa vášho 
BeoSound 5. Teraz zadajte túto IP adresu v ponuke BeoPlayer, 
čím sa vytvorí spojenie. 

Odporúčame, aby ste vždy uchovávali kópiu vašich 
hudobných súborov a fotografií buď na počítači alebo 
úložnom médiu, ako je napríklad externý pevný disk.  
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Stav pripojenia 
Keď presúvate súbory z počítača do BeoMaster 5, viac informácií 
o priebehu kopírovania získate, ak myšou prejdete na ikonu 
Bang & Olufsen na spodnej lište. 

Ak existuje kontakt, ikona Bang  & Olufsen je čierna. 

Ak medzi počítačom a BeoMaster 5 nie je kontakt, ikona 
je sivá. Ak chcete kontakt obnoviť, kliknite pravým tlačítkom
myši na ikonu a vyberte „Connect to BeoMaster 5"*. 

Kým prebieha prenos, ikona Bang & Olufsen je červená. 

Priebeh kopírovania medzi počítačom a BeoMaster 5
"BeoPlayer <-> BeoMaster 5" (alebo "BeoPort <-> BeoMaster 5")
Udáva, že obsah počítača a BeoMaster 5 sa synchronizuje.

"N.MUSIC <-> BeoMaster 5"
Označuje priebeh kopírovania skladieb N.MUSIC medzi 
počítačom a BeoMaster 5.

"PHOTO <-> BeoMaster 5"
Označuje priebeh kopírovania PHOTO medzi počítačom 
a BeoMaster 5.

Tieto úkony zrušíte, ak kliknete pravým tlačítkom myši na ikonu 
Bang & Olufsen a vyberiete možnosť zrušiť v ponuke „Activity“.

*Ak máte v nastavení BeoSound 5, zodpovedá tomu aj 
ponuka s možnosťami, napr. „Connect to BeoSound 5“.
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Používanie BeoMedia 1
Ak váš systém obsahuje BeoMedia 1, popis uvedený v tejto 
príručke sa na vás nevzťahuje.

Informácie o používaní BeoPlayer/BeoPort pomocou BeoMedia 1 
si prosím pozrite v on-line príručke.

On-line príručku si otvoríte kliknutím na nasledujúci odkaz. 
Príručka je k dispozícii iba v angličtine. 

Odkaz na príručku BeoMedia 1/BeoPlayer Guide. 

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

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

Táto časť opisuje nastavenia pomocou BeoMaster 5 a BeoSound 5. 
Všetky časti tejto príručky k nastaveniu pomocou BeoMaster 5 
a BeoSound 5 sú uvádzané ako nastavenia BeoMaster 5. 
Všetky možnosti videí opísané pomocou BeoMaster 5 závisia od 
toho, či je BeoMaster 5 pripojený ku kompatibilnému televízoru. 
Všetky popisy BeoSound 5 závisia od toho, či je BeoSound 5 
súčasťou vášho nastavenia.

Skôr než začnete
Aby ste mohli používať zdroje N.MUSIC, PHOTO a WEB, musíte 
pomocou BeoPlayer presunúť vašu digitálnu hudbu a fotografie 
z počítača do BeoMaster 5 a uložiť vaše obľúbené internetové 
stránky podľa popisu uvedeného vyššie v tejto príručke. 

Zapnutie BeoMaster 5
Sú dva spôsoby ako môžete BeoMaster 5 aktivovať. Môžete 
aktivovať audio zdroj v BeoSound 5, alebo môžete aktivovať 
zdroje BeoMaster 5 cez televízor. 

Pozrite si príručky BeoMaster 5 alebo BeoSound 5, kde sa 
dozviete, ako tieto produkty ovládať.

Štyri zdroje
BeoMaster 5 ponúka rôzne spôsoby, ako prehliadať štyri zdroje 
N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO a WEB. 

Ako je opísané v príručkách, prekrývajúce ponuky pre každý 
zdroj vám poskytujú ďalšie možnosti ovládania. Tieto tu nie sú 
opísané. 

Všimnite si, že ak je BeoSound 5 súčasťou vášho nastavenia, 
BeoSound 5 funguje ako prehliadač N.MUSIC a N.RADIO  
a obsahy týchto zdrojov nemôžete prehliadať cez televíznu 
obrazovku. 

Prostredníctvom BeoMaster 5 získate jednoduchý prístup  
k vašej digitálnej hudbe, osobným fotografiám, vašim 
obľúbeným internetovým stránkam a k viac ako 5000 
internetovým rádiám z celého sveta. 



26

Ak je BeoMaster 5 súčasťou vášho nastavenia, bude dostupná 
ďalšia funkcia; farebné zoznamy.

Ide o zoznamy prehrávania, ktoré môžete vybrať pomocou 
farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Poskytuje vám 
jednoduchý prístup k týmto zoznamom jediným stlačením 
tlačidla. A ak je to relevantné, taktiež z pripojenej miestnosti. 

Základné informácie o farebných zoznamoch
Do farebných zoznamov môžete pridať svoje obľúbené skladby, 
rozhlasové stanice a fotografie. Farebné zoznamy môžete 
editovať cez počítač rovnakým spôsobom, ako ktorýkoľvek iný 
zoznam prehrávania. Ale taktiež pomocou diaľkového ovládača, 
čo je opísané v príručkách dodaných s vašimi produktmi.

Zdroj  Obmedzenia vo farebných zoznamoch 
N.MUSIC  Predvolené obmedzenie je 9 
PHOTO   Bez obmedzenia 
N.RADIO Predvolené obmedzenie je 99 

Obmedzenia počtu položiek v N.MUSIC a N.RADIO môžete 
zmeniť v ponuke „Configuration“ v SETUP. 

Obsah označuje príslušná farba. Všimnite si, že akýkoľvek 
obsah môže patriť do všetkých štyroch zoznamov. Keď 
prehrávate skladby z farebného zoznamu, BeoMaster 5 alebo 
BeoSound 5 prehráva iba obsah tohto konkrétneho zoznamu. 

Farebné zoznamy

Zobrazenie zoznamu prehrávania farebného zoznamu  
v BeoPlayer.
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Premenovanie obsahu ...
Najjednoduchšie premenujete položky v BeoPlayer cez počítač. 
Avšak môžete tiež použiť funkciu premenovania, ktorú 
sprístupníte pomocou prekrývajúcej ponuky zdroja na televíznej 
obrazovke:

> Z prekrývajúcej ponuky vyberte „Rename“.
 Stlačením  sa zobrazí lišta s písmenami. Stlačením  a  sa 

pohybujete medzi písmenami a stlačením GO vyberiete 
písmeno.

 Opakovaným stlačením  sa prepnete medzi veľkými  
a malými písmenami. Stlačením  sa vrátite do poľa  
s názvami.

 V poli s názvami sa pohybujte medzi písmenami pomocou  
a . Stlačte STOP a písmeno vymažte; stlačte GO a názov 
uložte. 

Play Timer - časovač prehrávania
Ak má váš hlavný video alebo audio výrobok v pripojenom systéme 

funkciu Play Timer, môžete BeoMaster 5 vybrať ako zdroj Play Timer. 

Ak ste vybrali BeoMaster 5 ako zdroj v Play Timer, položky  

v červenom zozname sa prehrajú pri spustení Play Timer. Znamená 

to, že obsah toho, čo chcete počúvať cez funkciu Play Timer musí 

byť umiestnený do červeného zoznamu. 

Funkcie špecifické pre BeoMaster 5
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Možnosti Master Link Nasledujúca časť popisuje tri základné nastavenia pomocou 
BeoMaster 5, BeoSound 5 a vášho počítača a nastavenia 
Options, ktoré by ste mali používať. 

BeoMaster 5 a BeoSound 5 v jednej miestnosti …  

BeoMaster 5 v Option 1: 
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO a prehráva zvuk 
v reproduktoroch pripojených k BeoMaster 5.
PHOTO a WEB nie sú dostupné. 

BeoMaster 5 s televíziou …  

BeoMaster 5 v Option 0: 
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO. Aktivovaním PC
zobrazíte na televízore zdroje PHOTO a WEB. V tomto 
nastavení hrá zvuk z reproduktorov pripojených k televízii. 

Televízor v Option 2: 
Váš televízor reaguje na všetky zdrojové príkazy a hrá zvuk 
z reproduktorov pripojených k televízii. 

Všimnite si, že z BeoMaster 5 nemôžete prenášať video 
signál do televízie v prepojenej miestnosti.  
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Plne integrovaný systém ...

V tomto nastavení sú BeoMaster 5, BeoSound 5 a televízia 
umiestnené spolu v jednej miestnosti. 

BeoMaster 5 v Option 0: 
Prezeranie N.MUSIC a N.RADIO sa uskutočňuje v BeoSound 5.  

Televízor v Option 2: 
Váš televízor reaguje na všetky zdrojové príkazy. PHOTO a WEB 
sú dostupné. 
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Produkty vo dvoch miestnostiach ...  

V tomto nastavení sú BeoSound 5 a BeoMaster 5 umiestnené 
spolu v jednej miestnosti (prepojená miestnosť) a televízia v inej 
miestnosti (hlavná miestnosť). 

BeoSound 5/BeoMaster 5 v Option 2: 
N.MUSIC a N.RADIO sú dostupné v BeoSound 5 a zvuk z hlavnej 
miestnosti môžete počuť v prepojenej miestnosti. 

Televízor v Option 2: 
Počúvate N.MUSIC a N.RADIO z reproduktorov televízora. 
PHOTO a WEB nie sú dostupné. 

Počúvanie zdrojov v hlavnej miestnosti ...  

Použitie Beo4 ...  
> Stlačte LIST až kým sa na displeji Beo4 neobjaví zdroj 

"N.RADIO" alebo "N.MUSIC" a stlačte GO. 

Použitie Beo5 ...  
> Stlačte „N.MUSIC“ alebo „N.RADIO“ (mäkké tlačidlá). 

Dôležité: Možnosti prepojenia pri BeoSound 5 sú 
obmedzené na Option 0, 1 a 2. Viac informácií o pripojení 
a obsluhe systému AV nájdete v príručke dodávanej 
s televízorom Bang & Olufsen.
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Prostredníctvom BeoPlayer môžete kopírovať hudbu do 
BeoSound 2, BeoSound 6 a do hudobného telefónu Serenata. 
Použite BeoPlayer na usporiadanie vašich hudobných súborov 
v zariadení a na skopírovanie ďalších skladieb z vašej zbierky 
N.MUSIC. Ďalšie informácie o používaní prenosného zariadenia 
nájdete v príručke priloženej k vášmu výrobku. 

Pri kopírovaní skladieb z N.MUSIC v BeoPlayer na ktorékoľvek 
zariadenie sa uistite, že ste ich pripojili na počítač. BeoSound 2 
musíte uložiť na jeho základňu a BeoSound 6 a Serenata musia 
byť pripojené cez USB kábel dodávaný s týmito výrobkami. 

Pri Serenata použite režim MTP (Media Transfer Protocol). 
Viac informácií o používaní nastavení telefónu nájdete 
v príručke Serenata.

Kopírovanie hudby do prenosného zariadenia 
> V BeoPlayer aktivuje N.MUSIC. 
> Kliknutím na COPY sa dostanete do prenosného(ných) 

zariadenia(ní). 
Objaví sa obsah zariadenia, kde sa zobrazí prehľad doteraz 
uloženej hudby. Nad zoznamom zariadení sa nachádza 
ukazovateľ úložnej kapacity, ktorý zobrazuje zostávajúci úložný 
priestor. 

Kopírovanie skladieb zo zoznamu prehrávania do 
zariadenia ...
> Kliknite a presuňte skladbu alebo album do zariadenia. 

Nezabudnite, že keď kopírujete z CD, najskôr skopírujte jeho 
obsah do BeoPlayer. Pozrite si „Kopírovanie hudby z audio CD 
disku“. 
Skladba alebo album sa okamžite objavia v zariadení a ukazovateľ
pod skladbou ukazuje stav priebehu kopírovania tak, ako je to 
na obrázku nižšie. 

Všimnite si, že musíte počkať, kým nebude ukazovateľ 
priebehu úplne vyplnený pred tým, ako sa kopírovanie dokončí. 

Počas kopírovania skladieb môžete používať ostatné funkcie 
BeoPlayer, pokiaľ zostanete v N.MUSIC.

Ak chcete kopírovanie zrušiť, vyberte skladbu alebo album vo 
vašom zariadení a presuňte ju do ikony kôš. Kopírovanie tiež 

Používanie prenosných zariadení 
s BeoPlayer
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zrušíte, ak úplne opustíte BeoPlayer, alebo ak odpojíte zariadenie. 
Prenosné zariadenia nepodporujú farebné zoznamy. 

Všimnite si, že v BeoSound 6 a Serenata nemôžete súčasne 
používať funkciu prehrávania a kopírovať hudbu. 

Usporiadanie skladieb v prenosnom prehrávači
Hudobné súbory si v prenosnom prehrávači usporiadate takmer 
takým istým spôsobom, ako usporadúvate N.Music v BeoPlayer. 
Aby ste mohli hudbu usporiadať, musí byť váš prenosný prehrávač 
pripojený k PC. 

Bežné narábanie so súbormi DRM  

BeoPlayer podporuje iba prehrávanie hudby chránenej 
prostredníctvom Windows Media DRM od firmy Microsoft. 
Znamená to, že chránenú hudbu DRM musíte prehrať pomocou 
Windows Media Player pred tým, ako skladby budete môcť 
nakopírovať do BeoPlayer. Fairplay DRM od firmy Apple nie je 
podporované. Chránené hudobné skladby DRM majú 
obmedzený určitý počet prenosov na prenosné zariadenia. 
Tento počet určí obchod s hudobninami alebo nahrávacia 
spoločnosť a môže byť tiež neobmedzený. 

Chránenú hudbu DRM si môžete presunúť a prehrať v Serenata 
a BeoSound 6 za predpokladu, že ste do BePlayer umiestnili 
licenciu. Avšak BeoSound 6 nepodporuje „časovo obmedzené“ 
licencie. 

Keď prenášate hudbu do BeoMaster 5 a BeoMedia 1, chránená 
hudba DRM sa prenáša tiež a objaví sa v zozname, ale nedá sa 
prehrať.

Všimnite si, že BeoSound 2 nepodporuje súbory DRM.

POZNÁMKA: Počas kopírovanie môžete skryť zobrazenie  
N.MUSIC a sledovať priebeh kopírovania na obrazovke 
vpravo na ovládacom panely. Počas kopírovania môžete 
používať ovládací panel. 
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Špeciálne pre BeoSound 2 Aktivovanie BeoSound 2…  
> V BeoPlayer kliknite na N.MUSIC .

Všimnite si, že sa nedá naraz ovládať BeoSound 2 a zároveň 
kopírovať hudba. 

Ak si želáte kopírovať súbory po tom, ako ste spustili 
prehrávanie v BeoPlayer ...
> Odpojte BeoSound 2 zo základne. 
> BeoSound 2 opäť pripojte.  
> Alebo stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo GO. 

BeoSound 2 a Windows Vista
Aby BeoSound 2 fungoval pod Windows Vista správne, 
potrebujete do počítača nainštalovať „Service Pack 1“. 
BeoSound 2 musí byť v režime iTunes (alebo v režime mass-
storage) podľa pokynov uvedených v príručke BeoSound 2. 

BeoSound 2 bude zobrazený a spravovaný ako bežné prenosné 
zariadenie a v BeoPlayer sa nezobrazí ikona BeoSound 2. 
BeoSound 2 nebude mať pod operačným systémom Vista 
rovnaké funkcie ako vo Windows XP, kde môžete presúvať 
súbory medzi adresármi atď.  

Kvôli týmto obmedzeniam BeoSound 2 vo Windows Vista si 
musíte na prehrávanie skladieb vytvoriť adresár skladieb  
v koreňovom priečinku SD karty. 

Tiež si všimnite, že aplikácia BeoSound 2 „Firmware update 
application“ nazvaná „BeoSound 2_PC.exe“ nebude pod 
Windows Vista fungovať. Znamená to, že pod Windows Vista 
nebudete môcť aktualizovať firmvér BeoSound 2. 
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Formátovanie pamäťovej karty pre BeoSound 2 
V niektorých prípadoch môže byť užitočné úložné médium 
(pamäťovú kartu) sformátovať a umožniť tak kopírovanie 
skladieb do BeoSound 2. Formátovaním karty vymažete celý 
obsah karty. 

Ako formátovať ...  
Položte BeoSound 2 na základňu. PC CD alebo N.MUSIC 
nesmú byť v BeoPlayer aktívne. 
> Kliknutím na CONFIG na ovládacom panely otvoríte 

ponuku „Configuration“. 
> Vyberte záložku „Portable devices“. 

Pravá strana záložky „Portable devices“ vás v BeoPlayer informuje 
o tom, koľko miesta máte na pamäťovej karte k dispozícii, ako 
aj o celkovej úložnej kapacite tohto média. 
> Kliknutím na "Refresh" si prezriete zoznam dostupných 

zariadení. 
> Zvoľte si úložné médium, ktoré chcete formátovať. 
> Kliknite na „Format“. 

Objaví sa text „formatting portable …“ a formátovanie prebehne. 
Všimnite si, že formátovanie nebude možné, ak je vaša karta 
zaistená proti zápisu. 
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Nastavenia pre N.MUSIC
Predtým, než skopírujete alebo „skopírujete a skonvertujete“ 
audio CD disky v počítači je dobré si nastaviť, aké kopírovanie 
si želáte. 

Kvalita kopírovania 
Vyberte si kvalitu, ktorú si želáte pre kopírovanú hudbu. Kvalitu 
si môžete nastaviť pre dve rôzne cieľové miesta kopírovania: váš 
pevný disk alebo prenosné zariadenie. 
> Na lište BeoPlayer kliknite na SETUP. 
> Kliknite na CONFIG. 
> Kliknite na záložku „CD Copying“. 

Kvalita kopírovania rastie spolu s počtom bitov (kb/s) - 
množstvo údajov za sekundu - ale zároveň sa zväčšuje aj 
veľkosť súboru. Znamená to, že skladby s vysokou kvalitou 
zaplnia pevný disk rýchlejšie. 

Kopírovať do BeoMaster 5 
> Označte kolónku „Copy to BeoMaster 5“. 
 Všetky skladby N.MUSIC sa skopírujú do BeoMaster 5.  

Umiestnenie súboru 
(Ak vo svojom nastavení nemáte BeoMaster 5) 
> V počítači si vyberte miesto, kam skopírovať skladbu alebo 

skladby. 
> Kliknutím na „Browse“ si prezerajte disky a adresáre. 
> Kliknite na OK, keď ste skončili s výberom, alebo ...  
> … kliknutím na „Cancel“ sa vrátite do záložky „Standard“. 

Licencie 
Záložka „Licenses“ obsahuje informácie o používaní licencií pre 
CD disky. Urobíte dobre, ak si licencie zálohujete. Ak si budete 
chcieť napr. nainštalovať do počítača nový operačný systém, 
budete musieť uložiť kópiu licencií na disk alebo sieťový disk. 
Licencie môžete obnoviť, keď je inštalácia systému dokončená. 

Ochrana DRM 
Možnosť „Use DRM protection“ chráni vašu hudbu pred 
presunom na iné disky alebo prenosné zariadenia. 

Všimnite si, že možnosť „Use DRM protection“ nie je zapnutá 
ako predvolená. BeoPlayer/BeoPort neumožňuje prenášanie 
chránených súborov DRM. Preto odporúčame, aby ste nemenili 
predvolené nastavenie, ak chcete sťahovať hudobné súbory na 

Konfigurácia BeoPlayer
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prenosné zariadenie akým je BeoMaster 5 alebo BeoSound 2. 
Okrem toho zapnutá ochrana DRM vám bude brániť v prístupe 
k vašej hudbe kdekoľvek inde, ako na počítači, kde sú uložené 
licencie. 

Kopírovanie z CD do farebného zoznamu 
Keď kopírujete z CD, môžete si v záložke „Favourites“ vybrať,  
či chcete pridať skopírovanú skladbu N.MUSIC do špecifického 
farebného zoznamu. Aktivovaním tohto nastavenia sa obsah 
farebného zoznamu zmení kedykoľvek kopírujete z CD.

Obmedzenia vo farebných zoznamoch 
V záložke „Favourites“ si nastavíte obmedzenie pre skladby/
albumy v každom farebnom zozname. 

Nastavenia pre N.RADIO 
Môžete si zvoliť kvalitu N.RADIO príjmu. Zvýšením kvality 
príjmu v N.RADIO sa zníži počet dostupných N.RADIO staníc. 

Všimnite si, že ponuka „Configuration“ zmení názov záložky 
podľa pripojeného produktu. V tomto prípade sa zobrazí 
BeoMaster 5.

Na optimalizovanie príjmu zo slabého spojenia by ste mali 
zvýšiť vyrovnávací čas. Všimnite si, že sa tak predĺži čas 
spúšťania N.RADIO.  
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Nastavenia pre PHOTO
Môžete si vybrať, ako dlho si želáte zobraziť každú fotografiu 
na obrazovke po tom, ako spustíte prezentáciu.

Funkcia „Mode“ umožňuje vybrať si, či má prezentácia 
pokračovať po skupinách, alebo či sa majú opakovať fotografie/
videá z vybranej skupiny.

Nastavenia v „skip interval“ určujú, koľko sekúnd sa budú 
pretáčať, alebo opätovne pretáčať video klipy, keď použijete 
funkciu skip.  

Počet fotografií, ktoré zadáte v menu „Thumbnails Cache“ 
rozhodne o tom, aké veľké miesto na pevnom disku si želáte 
použiť pre fotografie.

Nastavenia pre BeoMaster 5 – Dostupné iba vtedy, ak je 
BeoMaster 5 súčasťou nastavenia  

Heslo
Tu môžete zmeniť heslo pre vstup do BeoMaster 5.
Musíte tu tiež určiť, ktorý disk má byť pre BeoMaster 5 
mapovaný. Heslo zmeňte iba vtedy, ak sa zmenilo heslo  
v BeoMaster 5 alebo BeoSound 5.

Nastavenie disku
Tu špecifikujete názov disku BeoMaster 5, na ktorý sa presunú 
všetky súbory, keď prenášate alebo kopírujete súbory, zoznamy 
prehrávania atď. Ak si nie ste týmito nastaveniami istý, obráťte 
sa na vášho predajcu Bang & Olufsen, ktorý vám pomôže. 
Stlačením „Change password“ môžete zmeniť heslo do 
hudobného systému.
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Jazyk príručky 
Keď inštalujete BeoPlayer/BeoPort, táto príručka sa nainštaluje 
podľa jazykového nastavenia vášho programu Windows. 
Môžete ho kedykoľvek zmeniť na iný jazyk príručky. Choďte do 
ponuky Configuration vo vašom BeoPlayer/BeoPort a otvorte 
záložku „Guide“. 



39

Všetky informácie týkajúce sa ladenia TV platia iba vtedy, ak je 
BeoPort súčasťou vášho nastavenia a máte kompatibilnú 
televíznu kartu. 
Predtým, ako začnete s automatickým ladením TV kanálov na 
vašej televíznej karte sa uistite, že je v ponuke „Video System“ 
zobrazený správny vysielací systém. Tu označíte, či máte pripojenie 
cez kábel alebo anténu a vyberiete si správnu krajinu.
> Stlačením „AutoTune“ sa začne automatické ladenie TV 

kanálov.

Počas sekvencie ladenia sa na displeji zobrazujú uložené kanály. 
Ladenie môžete kedykoľvek zastaviť a dovtedy nájdené kanály 
sa uložia.
Na televíznej karte sa naladené TV kanály zaregistrujú ako čísla 
kanálov a frekvencie. Všimnite si, že nie všetky televízne karty 
dodržujú štandardné čísla kanálov pre TV kanály.

Ručné ladenie
Keď chcete naladiť kanál manuálne, ak napr. nebol nájdený 
počas automatického ladenia, choďte v ponuke „Tune“ do 
oddielu „Manual“.
> Prechádzajte frekvencie a nájdite tú frekvenciu, ktorú 

chcete pridať.  
> Kliknite na „Add“. 

Presúvanie alebo vymazanie naladených TV kanálov…  
Keď ste TV kanály naladili a uložili, môžete meniť poradie,  
v akom sú zobrazené v zozname kanálov. Môžete ich, napríklad, 
usporiadať podľa poradia TV kanálov vo vašom televízore. 

Kanály môžete tiež zo zoznamu kanálov vymazať. Oba úkony 
vykonáte v ponuke „Configuration“. 

Základné nastavenia 
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Presunutie naladených TV kanálov…  
> Kliknutím na záložku „Tune“ môžete meniť poradie 

naladených TV kanálov. 
> Kliknite na TV kanál, ktorého poradie v zozname kanálov si 

želáte zmeniť. 

Presvedčte sa, či je TV kanál, ktorý si želáte presunúť, skutočne 
zobrazený v okne TV prehliadača. 
> Pomocou myši presuňte kanál na jeho nové číslo kanálu  

v zozname kanálov. 

Ak je na želanom čísle kanála už uložený nejaký iný TV kanál, 
presúvaný kanál bude vložený medzi existujúce čísla kanálov.

Vymazanie naladených TV kanálov…  
> Kliknutím na záložku „Tune“ môžete vymazať naladený TV 

kanál. 
> Kliknite na TV kanál, ktorý chcete zo zoznamu kanálov vymazať. 
> Presvedčte sa, či je TV kanál, ktorý chcete vymazať, skutočne 

zobrazený v okne TV prehliadača. 
> Kliknite na „Delete“. 

Nastavenie zvuku a obrazu ...  
Keď ste TV kanály naladili a uložili, môžete upraviť nastavenia 
zvuku. Tieto nastavenia zvuku budú platiť pre všetky zdroje 
prístupné prostredníctvom ovládacieho panela.

Ak váš TV ladič umožňuje nastavenie obrazu, môžete nastaviť 
predvoľby obrazu na vašej TV karte. Tieto nastavenia obrazu budú 
teraz platiť tiež pre video zdroje z vašej hlavnej miestnosti, keď ich 
pomocou ovládacieho panela zobrazíte na počítačovej obrazovke.



41

Ako postupovať pri nastavovaní zvuku v počítači ...  
Aby ste vyrovnali úrovne zvuku počítačových zdrojov s pripojeným 
zdrojom, aktivujte zdroj pomocou ovládacieho panela a potom 
v počítači zobrazte mixážne zariadenie zvukovej karty. Potom 
môžete porovnať a nastaviť úrovne zvuku.

Ako upraviť zvuk na počítači …
> Kliknutím na TV na ovládacom panely zobrazíte TV kanály.
> Kliknutím na SETUP môžete vybrať zvuk AV.
> Kliknutím na AV vyberte stereofónny zvuk AV. AV sa zvýrazní 

a zvuk, ktorý počujete je zvuk Master Link.
> Opätovným kliknutím na AV si vypočujete zvuk a porovnáte 

medzi sebou hlasitosť. Keď nie je vo zvukovom režime 
zvýraznené tlačidlo AV .

> Aktivujte mixážne zariadenie zvukovej karty.
> Pomocou tlačidla AV prepnite medzi zvukom AV  

a počítačovým zvukom. 
> Podľa svojho želania nastavte úrovne zvuku pomocou 

mixážneho zvukového zariadenia. 

Príslušné kanály, ktoré môžete upraviť:
VOLUME CONTROL
Upravuje všeobecnú úroveň zvukového výstupu zo zvukovej karty.
WAVE
Upravuje úroveň vstupu v N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Upravuje úroveň zvuku z TV karty.
CD AUDIO
Upravuje úroveň zvuku vnútornej CD-rom mechaniky.

Možnosti nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od zabudovanej 
zvukovej karty.
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Programovanie možností 
Ak je váš počítač súčasťou nastavenia BeoLink (s BeoPort alebo 
BeoMaster 5), možno budete potrebovať naprogramovať ho na 
správne možnosti (Option). Viac informácií vám poskytne predajca 
produktov Bang & Olufsen. 

Hlavný počítač 
Môžete mať niekoľko nastavení BeoPort v systéme BeoLink, ale 
N.MUSIC a N.RADIO môžete prenášať iba z hlavného počítača. 
Aby ste určili, ktorý počítač bude prenášať napr. N.MUSIC, musíte 
v ponuke „Main PC“ určiť, či ide o hlavný alebo vedľajší počítač. 
> Označením tlačidla „Yes“ určíte, že ide o hlavný počítač, 

alebo ...  
> ... označením tlačidla „No“ určíte, že ide o vedľajší počítač. 

Play Timer - časovač prehrávania 
Ak je váš počítač súčasťou nastavenia BeoLink, nastavením 
položky „Timer“ môžete prehrať audio alebo video zdroj.  
Táto funkcia je užitočná, ak chcete, aby časovač budíka „Timer“ 
prehrával z audio systému, alebo ak chcete každý večer pozerať 
správy priamo na obrazovke počítača. 
Výberom zdroja „Standby“ môžete zdroje automaticky vypínať 
každý večer v stanovenom čase. 
Všimnite si, že všetky nastavenia pre programovanie „Timer“ 
musia byť nastavené na pripojenom zdroji (napr. audio systém 
alebo televízia). 
> Play Timer - časovač prehrávania aktivujete označením 

kolónky „ON“, alebo...  
> ... ho vypnete označením kolónky „OFF“. 

Mixovaný zvuk 
Zvuk z ktoréhokoľvek dostupného zdroja Master Link sa môže 
zmixovať so zvukom z počítača. Ak chcete počúvať CD a zároveň 
zvuky z počítačovej hry, zapnite mixovanie zvuku (mix sound) 
označením kolónky „ON“. V reproduktoroch budete môcť 
počúvať oba zvuky. 

Rozšírené nastavenia - platí, 
iba ak je BeoPort súčasťou 

nastavenia
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Východiskový zdroj … 
Keď spustíte BeoPlayer, podľa predvoleného nastavenia sa 
automaticky vyberie zdrojový počítač . Toto nastavenie si možno 
budete chcieť zmeniť, ak nechcete počúvať zvuk z počítača. 
> Označením kolónky „PC“ vyberiete ako východiskové 

nastavenie váš počítač, alebo ...  
> ... označením kolónky „None“ sa BeoPlayer spustí bez 

aktivovania ktoréhokoľvek zdroja. 

BeoPort USB box …  
Spolu s každou aktualizáciou softvéru prichádza softvér pre 
BeoPort box. Kľúč firmvér aktualizácií skontroluje, či máte  
v BeoPort box-e nainštalovanú poslednú verziu softvéru  
(z internetu alebo CD disku). 
> Kliknite na „Update firmware“. 
> Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. 

Prepájacia frekvencia ...  
Aby ste mohli prijímať zvuk a obraz z video systému, musíte sa 
naladiť na určité číslo kanála, na ktorom sa tento signál šíri. Pri 
určitých systémoch Bang & Olufsen sa prepájacia frekvencia 
vyhľadá automaticky. 

Prepájaciu frekvenciu môžete upraviť manuálne aj v systémoch 
Bang & Olufsen, ktoré podporujú jej automatické vyhľadávanie. 
> Pred tým, ako kliknete na „Find“, označte kolónku „Manual“. 

Inštrukcie na obrazovke vás informujú, či bola frekvencia nájdená 
automaticky. Ak áno, táto frekvencia sa uloží. 

POZNÁMKA: Americká verzia BeoPlayer/BeoPort nepodporuje 
prenos video zdrojov z hlavnej miestnosti do počítača. 
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Ak sa frekvencia nevyhľadá automaticky ...  
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke počítača, ktoré vás 
prevedú manuálnym vyhľadávaním prepájacej frekvencie. 

Ako nastaviť video systém ...  
> Kliknite na CONFIG nachádzajúci sa pod SETUP na 

ovládacom panely. 
> Vyberte záložku „Advanced“. 
> V oddiele „Link frequency“ označte kolónku „Manual“. 
> Kliknite na „Find“. 
> Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. 

Keď ste kliknutím na „OK“ zahájili proces vyhľadávania, 
môžete zmeniť video systém. 

Nastavenia video systému ...  
Predtým, ako budete môcť na počítačovej obrazovke pozerať 
televíziu sa musíte uistiť, že ste správne nastavili krajinu a video 
systém. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, používajú 
televízny systém SECAM. 

Ak žijete v takejto oblasti, budete musieť pri používaní produktu 
prepojenej miestnosti vykonať úpravy video systému. Ak chcete 
pozerať určité kanály zo set-top box alebo videokazety používajúce 
systém PAL,musíte zmeniť nastavenie „Video system“ v ponuke 
„Configuration“ na PAL.

Obráťte sa na vášho obchodníka, ktorý vám poskytne informácie 
o dostupných TV kartách a ich obsluhe čo sa týka systémov PAL 
a SECAM. 
> Výberom „PAL“ namiesto „SECAM“ zmeníte video systém. 

V záložke „Tune“ nájdete nastavenie „Video system“.
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Hardvérové požiadavky: 
Procesor: Min. 1 GHz  
Systémová pamäť: Min. 512 MB RAM  
Grafická karta: Min. 32 MB video RAM, podpora pre Super 
VGA (800x600)  
Pevný disk: Min. 100 Mb voľného miesta  
USB zásuvka: Jedna k dispozícii pre BeoPort 

Požiadavky na operačný systém: 
Windows Vista alebo Windows XP  
DirectX 8.1 alebo vyššia verzia  
Media Player 9.0 alebo vyššia verzia  

Predvolené podporované formáty fotografií: jpg, jpeg, tif, tiff, 
gif, bmp a png. 
Predvolené podporované formáty video klipov: avi, asf, wmv, 
mpg, mpeg. Avšak závisí to od kodeku nainštalovaného vo 
vašom počítači. 
Podporované formáty N.MUSIC: Mp3, WMA, WAV (u BeoMaster 5 
tiež M4A, AAC, MP4). 

Softvér BeoMaster 5 sa pravidelne aktualizuje. Bude vám tiež 
ponúknutý nový softvér BeoMaster 5. Keď sa objaví dialógové 
okno pýtajúce sa, či si želáte alebo neželáte inštalovať nový softvér, 
môžete odpovedať „Later“ (neskôr). 

Ak ste vybrali „Later“, možnosť „Update software“ vyvoláte 
kliknutím pravým tlačítkom myši na ikonu Bang & Olufsen. 
Kliknite na túto možnosť a začne sa proces aktualizácie. 

Systémové požiadavky pre 
BeoPlayer a BeoPort

Podporované formáty médií

Aktualizácia softvéru – 
BeoMaster 5
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Keď prvýkrát konfigurujete BeoPlayer alebo BeoPort, budete 
vyzvaný zaregistrovať sa, ak máte prístup na internet. Registrácia 
je potrebná na to, aby ste mohli prijímať služby poskytované 
BeoPortal-om. Prirodzene, Bang & Olufsen bude uchovávať 
vaše registračné údaje v maximálnej tajnosti. 
Registrácia je výhradne pre účely BeoPort. Ak sa nezaregistrujete, 
vaše skladby budú označené ako „unknown“. Ak si stále želáte 
používať informácie označujúce nahrané CD skladby, musíte ich 
vložiť manuálne. Urobte tak v oddiele „INFO , ktoré sa zobrazí 
na ovládacom panely, keď zvolíte N.MUSIC. 

Ak ste sa nezaregistrovali …  
Na obrazovke sa automaticky zobrazí registračný formulár. 
> Vyberte „New User“ a formulár vyplňte. 

Ak ste sa už zaregistrovali …  
> Zadajte vaše užívateľské meno a emailovú adresu. 

Aby ste mohli prijímať informácie z BeoPort, váš počítač musí 
byť pripojený na internet a musí byť on-line. Ak nemáte prístup 
na internet, nebudete vyzvaný zaregistrovať sa. Ale ak získate 
prístup na internet kedykoľvek potom, budete vyzvaný 
zaregistrovať sa. 

Ak ste zabudli vaše užívateľské meno ...  
Jednoducho postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. Budete 
vyzvaný zadať vašu emailovú adresu a vaše užívateľské meno 
vám potom pošleme mailom. 

Registrácia BeoPlayer alebo 
BeoPort
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Ak bude potrebné odstrániť aplikáciu, môžete si vybrať 
odstrániť celý adresár BeoPlayer/BeoPort, alebo môžete 
vykonať prispôsobené odstraňovanie, kde sa odstránia iba 
súbory priamo súvisiace s aplikáciou BeoPlayer/BeoPort. 

Ak BeoPort opätovne nainštalujete, akákoľvek existujúca verzia 
BeoPort bude automaticky prepísaná. 

Ako odstrániť ...  
> Pomocou ovládacieho panela počítača aktivujte funkciu 

„Add or Remove Programs“. 
> Kliknutím vyberte BeoPlayer/BeoPort zo zoznamu aplikácií. 
> Kliknutím na „Change/Remove“ aplikáciu vymažte. 
> Kliknutím na „Remove“ aplikáciu vymažte. 
> Pokračujte kliknutím na „Next“. 
> Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke počítača.
> Kliknutím na „Finish/Exit“ dokončíte odstránenie aplikácie 

BeoPlayer/BeoPort. 
> Opätovnú inštaláciu zahájite spustením súboru SETUP.EXE  

z CD disku BeoPort. 

Softvér BeoPlayer môžete aktualizovať zo stránky  
www.beoplayer.com. 

Ako postupovať pri odstraňovaní 
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 
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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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