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Inledning

BeoPlayer

BeoPort

BeoMaster 5

BeoSound 5

Handledning till BeoPlayer och BeoPort
Den här handledningen ger dig information om hur
programvaran BeoPlayer och BeoPort ska användas,
som ingår i din Bang & Olufsen-produkt. BeoPlayer finns
också att ladda ner gratis på www.bang-olufsen.com.
Eftersom användarinteraktionen för BeoPort liknar den
för BeoPlayer, nämns endast BeoPort när den beskrivna
styrningen specifikt kräver en BeoPort-installation.

Funktionerna och användningen av programvaran i
anslutning med BeoMaster 5 och BeoSound 5 är också
likartade. De avsnitt som beskriver hur BeoMaster 5
ska användas tar därför bara upp BeoSound 5 i de fall
användningen specifikt kräver en
BeoSound 5-installation också.
Den här handledningen ger också information om
hur programvaran till BeoSound 2, BeoSound 6 och
Serenata ska användas.

Funktionsprinciperna

Observera att kontrollfältets utseende beror på om du har
installerat BeoPort eller BeoPlayer.

Kontrollfältet
Med kontrollfältet kan du aktivera och styra BeoPlayer- eller
BeoPort-källorna.
> Klicka på Bang & Olufsen-genvägen i meddelandefältet
(systemfältet) för att starta BeoPlayer.
> Flytta markören till höger på skärmen.
> Klicka på den triangulära fliken för att få fram kontrollfältet.
Standardkällorna är N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO och PC CD.
Observera att det bara är BeoPort som ger dig tillgång till
ytterligare källor, beroende på vilka produkter du har i ditt hem.
Se ”Anpassa kontrollpanelen” för mer information.
Aktivera en källa i BeoPlayer …
> Klicka två gånger på en av källorna för att visa källan till
vänster på datorskärmen.
När du aktiverar en källa, visas den i rött på kontrollfältet.
Använda kontrollfältet …
> Klicka på eller för att stega mellan spår, radiostationer,
TV-kanaler, bilder etc.
> Klicka eller för att gå till nästa grupp i den aktiva källan,
eller när PC CD valts …
> … för att växla mellan CD-skivor om du har två CD-romspelare eller en ansluten BeoSound 9000 (endast BeoPort).
> Klicka på STOP för att pausa uppspelningen.
> Klicka på GO för att fortsätta uppspelningen.
> Klicka på eller för att reglera ljudvolymen.
> För att stänga av ljudet, klicka mellan och .
Använd eller för att återställa ljudvolymen.
> Klicka på SETUP för att visa enskilda alternativ för varje källa.
Du kan även använda musen för att välja och spela ditt innehåll
som visas till vänster på datorskärmen. En grupp i BeoPlayer är
till exempel ett album, en spellista, en genre eller en färgad lista.
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> Klicka på INFO för att se information om aktuellt spår,
aktuell radiostation eller bild.
> Klicka på • för att slå över till standby.
> Klicka på och håll ner • i 2 sekunder för att stänga av alla
källor.
> Klicka två gånger på • för att stänga kontrollfältet och
applikationen.
> Klicka en gång på Bang & Olufsen-genvägen i
meddelandefältet för att återaktivera BeoPlayer.
De färgade knapparna som endast finns på kontrollfältet som
hör till BeoPort används för att spela upp en färgad lista. Se
”Färgade listor” för mer information.
Anpassa kontrollpanelen …
Antalet källor som du har tillgång till via kontrollfältet kan ändras.
Du kan lägga till, radera eller dölja källor. Upp till åtta källor
kan visas samtidigt i kontrollfältet.
> Klicka på SETUP för att installera kontrollfältet.
> Klicka på SOURCES för att lägga till eller ta bort källor.
En lista över tillgängliga källor visas i kontrollfältet. Med
BeoPort har du fler alternativ beroende på vilka produkter
du har i ditt hem.
> Klicka på och håll ner den källa som du vill lägga till i listan
och dra den till de redan befintliga källorna.
BeoPortkontrollfältet

Under alla synliga källor kan du dölja en andra källa, vilket
markeras med < och > runt källan.
> Klicka på en källa i kontrollfältet och dra den till listan över
tillgängliga källor för att ta bort den.
> Klicka på EXIT för att stänga SETUP.

BeoPlayer-kontrollfältet
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Obs! Med den amerikanska versionen av BeoPort kan du
inte titta på videokällor på din datorskärm i huvudrummet.

TV viewer
Om din dator är kopplad till en BeoPort-box och är utrustad
med ett TV-tunerkort, är TV viewer-funktionen tillgänglig och
du kan se på TV på datorskärmen genom att välja källan
PC TV. När TV viewer visas kan du flytta, stänga eller förstora
TV viewer-fönstret.
Hur du flyttar och återställer storleken på TV viewerfönstret …
> Välj TV viewer-fönstret och dra det för att flytta det.
> Dubbelklicka på TV viewer-fönstret för att få en fullskalig
TV-bild på datorskärmen.
> Högerklicka med musen för att få TV viewer-fönstret att
försvinna från skärmen – ljudet är fortfarande kvar.
> Ta fram kontrollfältet och klicka på TV för att få tillbaka TV
viewer-fönstret.
> Dra ut en sida av TV viewer-fönstret för att förstora det till
bildformat 4:3.
Välj ljudläge …
Du kan välja speciella ljudlägen för TV-kanalerna eller välja
AV-stereoljud för audio eller videokällor.
Mono, stereo eller språk ...
Om ytterligare ljudlägen finns tillgängliga …
> Klicka på SETUP och sedan SOUND i kontrollfältet för att
ändra det aktuella ljudläget.
> Klicka på SOUND upprepade gånger för att växla mellan de
tillgängliga ljudlägena, mono eller stereo.
> Klicka på SETUP för att kunna välja ett ljudläge.
Om det inte finns några alternativa ljudlägen, kommer du inte
att märka någon skillnad.
> Klicka på EXIT för att stänga SETUP.
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Välj AV-stereoljud …
Om du väljer en videokälla i kontrollfältet, kan du välja att få
stereoljud via BeoLink för just den källan. Använd helt enkelt
AV-knappen som finns under SETUP i kontrollfältet.
> Ta fram en källa – klicka t.ex. på DTV.
> Klicka på SETUP för att kunna välja AV ljud.
> Klicka på AV för att välja AV-ljud, t.ex. stereoljud.
> Klicka på AV igen för att återgå till monoljud.
> Klicka på EXIT för att stänga SETUP.
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Fjärrkontroll

Om du har BeoPort installerad tillsammans med en IR-mottagare,
kan du antingen använda Beo4 eller Beo5 för att styra de
tillgängliga källorna i ditt system.
På Beo4 …
> Tryck på RADIO för att sätta på radion.
> Tryck på TV för att titta på TV, om det alternativet är möjligt.
> Tryck på LIST flera gånger för att visa N.MUSIC på Beo4,
tryck sedan på GO för att aktivera.
> Tryck på LIST flera gånger för att visa N.RADIO på Beo4,
tryck sedan på GO för att aktivera.
> Tryck på DTV för att ta emot digital-TV från en ansluten
videokälla, om det alternativet finns.
> Tryck på DVD för att ta emot en DVD-signal från en
ansluten DVD-spelare.
> Tryck på CD om du vill lyssna på en CD-skiva.
> Tryck på V.MEM för att titta på en videokälla från en
ansluten DVD-/videospelare på datorskärmen.
> Tryck på A.MEM för att spela upp en ansluten audiokälla.
Sifferknapparna har kontextbundna funktioner. De kan t.ex.
användas för att välja ett specifikt spår, en TV-kanal eller en
radiostation.
> Tryck på eller för att söka igenom ett spår eller gå till
nästa eller föregående grupp.
> Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående spår i
den aktuella listan eller på en CD-skiva, eller för att gå till
en annan TV-kanal eller radiostation.

Med din fjärrkontroll kan du till exempel sätta på och stänga
av tillgängliga link- och huvudrum, växla mellan TV-kanaler,
radiostationer eller spår samt justera ljudvolymen.

De färgade knapparna …
De färgade knapparna har olika funktioner beroende på vilken
källa som valts. När du tittar på en kanal på en set-top box på
din dator, används de färgade knapparna så som det anges i
set-top boxens menyöverlägg.
I en installation med BeoSound 5, eller enbart med BeoMaster 5,
används de färgade knapparna för att välja färgade listor.
Se ”Färgade listor” för mer information.
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Fjärrkontrollen Beo5 måste vara inställd på att styra produkterna
i ditt system. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för
mer information.

Observera att knapparna på Beo5-displayen är beroende av
vilka produkter du har och av de installationer som gjordes
av din Bang & Olufsen-återförsäljare.

På Beo5 …
> Tryck på
sedan Zoner och sedan namnet på rummet du
befinner dig i, därefter den källa som du vill styra.
> Tryck på N.MUSIC för att sätta på N.Music-källan.
> Tryck på N.RADIO för att sätta på N.Radio.
> Tryck på PC för att använda PC-källan.
> Tryck på V.MEM för att titta på en videokälla från en
ansluten DVD-/videospelare på datorskärmen.
> Tryck på TV för att titta på TV, om det alternativet är
möjligt.
> Tryck på DTV för att ta emot digital-TV från en ansluten
videokälla, om det alternativet finns.
> Tryck på DVD för att ta emot en DVD-signal från en
ansluten DVD-spelare.
> Tryck på CD om du vill lyssna på en CD-skiva.
> Tryck på A.MEM för att spela upp en ansluten audiokälla.
> Tryck på eller för att söka igenom ett spår eller gå till
nästa eller föregående grupp.
> Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående spår i
den aktuella listan eller på en CD-skiva, eller för att gå till
en annan TV-kanal eller radiostation.
De färgade knapparna …
De färgade knapparna har olika funktioner beroende på vilken
källa som valts. När du tittar på en kanal på en set-top box på
din dator, används de färgade knapparna så som det anges i
set-top boxens menyöverlägg.
I en installation med BeoSound 5, eller enbart med BeoMaster 5,
används de färgade knapparna för att välja färgade listor.
Se ”Färgade listor” för mer information.

8

Gör musik tillgänglig

Hitta musik på datorn
För att kunna skapa spellistor i BeoPlayer, måste musiken finnas
i din dator. Sök igenom din dator efter musik som redan finns
eller kopiera från dina CD-skivor.
När du startar BeoPlayer-källan N.MUSIC första gången blir du
ombedd att söka igenom datorn efter innehåll som kan spelas.
Sök efter musik på datorn …
En sökning måste utföras första gången du använder BeoPlayer,
eller om vill lägga till en ny lagringsenhet.
> Klicka en gång för att kryssa i rutan intill enheten.
> Klicka igen för att ta bort krysset.
> Klicka på START för att börja sökningen.
Söka efter spår om du är ansluten till en annan enhet …
> Klicka på SETUP i kontrollfältet när N.MUSIC är aktiv.
> Klicka på SCAN.
> Kryssa i rutan intill den/de relevanta enheten/enheterna.

BeoPlayer/BeoPort använder din Internetanslutning för att
ladda ner CD-information från BeoPortal. För att få sådan
information från BeoPortal, måste du registrera BeoPlayer
och aktivera funktionen i Konfigurationsmenyn och din
dator måste vara ansluten till Internet. Om BeoPortal inte
är tillgänglig efter ca 10 sekunder, kommer dina spår att
registreras som ”unknown”.

Förloppet visas i rött nedanför rutan för val av enhet.
> Klicka på STOP för att avbryta sökförloppet.
> Klicka på HIDE SCAN för att dölja sökalternativ.
Pågående sökningar kommer att fortsätta tills de är färdiga.
Innan du kopierar CD-skivor, se till att specificera dina
kopieringsinställningar. Det görs under Konfigurationsmenyn,
under SETUP i kontrollfältet. Se ”Konfiguration av BeoPlayer”
för mer information.
Om dina befintliga spår innehåller informationstaggar, som
till exempel ”Artists”, ”Albums” eller ”Genre”, lagras denna
information under en sökning. Se "Visa och redigera N.MUSIC-,
N.RADIO- eller PHOTO-information" fär mer information.
Som standard söker N.MUSIC alltid efter musik i mappen som
heter ”Min musik” under ”Documents and settings\användarnamn”
och de enheter som du först sökte igenom när du aktiverade
N.MUSIC för första gången. Därför är det nödvändigt att söka
igenom din hårddisk igen om du lagrar musik på andra enheter
eller i en annan mapp.
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Kopiera musik från en CD-skiva
BeoPlayer använder Internetanslutningen för att ansluta till
BeoPortal för att kunna ta emot tillgänglig information om
CD-skivan.
Om ditt destinationsfält är stängt, kan du följa
kopieringsförloppet under COPY-knappen. Förloppet
indikeras med en röd linje. Du kan också följa
kopieringsförloppet på displayen i kontrollfältet.

Innan du kopierar från en CD-skiva …
> Placera CD-skivan i CD-rom-spelaren och klicka på PC CD.
> Klicka på COPY-knappen som finns längst ner till vänster
för att öppna ”Folder view”.
> Dra och släpp hela albumet som en ny mapp, eller …
>	 … klicka på NEW FOLDER för att skapa en ny folder och
dra och släpp enstaka spår.
BeoPlayer börjar kopieringen under tiden som musiken som
kopieras spelas. När ett album eller ett spår har kopierats,
sparas det som en WMA-fil.
Du kan använda kontrollfältet under tiden du kopierar.
Kopieringen kommer dock att avbrytas om du stänger
BeoPlayer helt.
N.MUSIC från mappar på datorn …
När du drar innehåll från en Windows-mapp till BeoPlayer, kan
du släppa det var du vill. Efter att du har dragit och släppt kan
du organisera ditt innehåll hur du vill. Dessutom kan du flytta
spår eller album till de färgade listorna.
Se ”Skapa eller redigera spellistor” för mer information.
Från BeoPlayer till andra applikationer …
Du kan också överföra innehåll från BeoPlayer till en annan
programvara än Bang & Olufsens, som till exempel applikationer
till CD-brännare. Vanligtvis kan du bara ”dra och släppa”
innehåll från BeoPlayer till applikationen. Detta fungerar
förutsatt att funktionen stöds av programvaran.
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Konvolutbilder

BeoPlayer stöder konvolutbilder för N.MUSIC-spår, antingen
som bilder som ingår i spåren eller som en bild placerad i
samma mapp som spåren eller albumet.
Ladda ner eller uppdatera albumkonvolut …
Konvolutbilder visas i BeoPlayer i alla vyer till vänster på skärmen.
Om du har registrerat BeoPlayer har du tillgång till BeoPortal, och
efter att du har sökt igenom din dator efter musik kan du börja
uppdatera dina aktuella albumkonvolut eller ladda ner albumkonvolut.

> Klicka på och håll ner den aktuella vyn i BeoPlayer i det övre
högra hörnet.
> Flytta markören till ”Albums” och släpp musknappen.
> Högerklicka på ett album för att se tillgängliga alternativ.

För att få information och konvolut från BeoPortal, måste
du registrera BeoPlayer. Funktionen måste aktiveras i
Konfigurationsmenyn och datorn måste vara ansluten till
Internet.

Du kan också dra och släppa en bild på ett spår eller ett album
direkt i BeoPlayer.
När du sätter i en CD-skiva och klickar på PC CD, kommer
BeoPlayer att visa konvolutbilder automatiskt, om de finns i filen.
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Gör bilder tillgängliga

När du vill använda PHOTO i BeoPlayer, måste du först göra
bilder och videoklipp tillgängliga i BeoPlayer. Du kan dra ett
foto eller videoklipp från en Windows-mapp till PHOTO-vyn.
1. Lägg bilder och videoklipp i en undermapp i mappen ”Mina
bilder”. ”Mina bilder” finns under Windows-mappen
”Documents and Settings”. Mappens exakta placering beror
på din dators inställningar.
2. När du aktiverar PHOTO i BeoPlayer, skannas automatiskt
mappen "Mina bilder" och fotona/videoklippen som ligger i
undermappen blir tillgängliga.
3. Om du vill att bilder och videoklipp ska vara tillgängliga när
du aktiverar BeoMaster 5 via din TV, måste du överföra
filerna till BeoMaster 5. Se ”Organisera ditt innehåll” för
mer information.
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Gör webbplatser tillgängliga

Webbfunktionen är bara relevant om BeoMaster 5 ingår i din
installation.
I Internet Explorer finns en mapp som heter ”BeoMaster 5”
under ”Favoriter”. När du lagrar webbsidor i den här mappen
kan du se dessa på din TV via källan ”WEB”.
Du kan skapa undermappar i mappen ”BeoMaster 5”.
De kommer då att visas som grupper på TV-skärmen.

Lägg till webbsidor som du vill se på TV:n.
För information om hur du använder Web-källan på din TV,
se handledningen till BeoMaster 5.

I Internet Explorer …
> Klicka på ”Favoriter”.
> Klicka på ”Lägg till favoriter”.
> Välj ”BeoMaster 5”-mappen eller …
> … klicka på ”Skapa i” och skapa en undermapp.
Nu kan du se webbsidan på TV-skärmen.
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Daglig användning av BeoPlayer

Spela spår, lyssna på radiostationer och titta på bilder
För att spela upp en CD-skiva på din dator, sätt i CD-skivan i
CD-rom-spelaren och klicka på PC CD. Använd kontrollfältet
för att välja spår, pausa uppspelningen, eller växla mellan flera
CD-skivor, om du har fler än en CD-rom-spelare.
För information om hur du kopierar musik från en CD-skiva till
BeoPlayer, se ”Kopiera från en CD-skiva”.
För att spela upp en CD-skiva …
> Klicka på PC CD. Uppspelningen av det första spåret börjar.

För att få information och konvolut från BeoPortal, måste du
registrera BeoPlayer. Funktionen måste aktiveras i
Konfigurationsmenyn och datorn måste vara ansluten till
Internet.

När du har klickat på PC CD, ansluts BeoPlayer till BeoPortal för
att ta emot information om de spår som spelas. Om du vill ha
överblick och vill spela dina CD-skivor direkt från listorna, klicka
bara på PC CD en gång till för att ta fram PC CD-listan. I annat
fall, använd knapparna i kontrollfältet.
> Klicka på för att gå till nästa spår.
> Klicka på för att gå till föregående spår.
> Klicka på eller för att gå till nästa grupp i den aktiva
källan.
> Klicka på STOP för att pausa uppspelningen av ett spår.
> Klicka på GO för att fortsätta uppspelningen.
Spela upp spår i slumpvis ordning ...
> Klicka på SETUP i kontrollfältet för att visa RANDOM.
> Klicka på RANDOM för att spela upp CD-spåren i slumpvis
ordning. RANDOM blir vit.
Alla följande spår spelas upp i slumpvis ordning tills dess att du
ändrar inställningen.
> För att gå tillbaka till normalt spelläge, klicka på SETUP för
att visa RANDOM.
> Klicka på RANDOM en gång och RANDOM blir grå igen.
> Klicka på EXIT för att stänga SETUP.
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Lyssna på N.RADIO …
Använd kontrollfältet för att börja lyssna på radiostationer eller
för att gå till en ny station eller grupp.
> Klicka på N.RADIO för att starta uppspelningen av
tillgängliga radiostationer.
> Klicka på för att gå till nästa radiostation.
> Klicka på för att gå till föregående station.
> Klicka på eller för att gå till föregående eller följande
grupp.
> Använd den numeriska knappsatsen på tangentbordet för
att spela en station.
Visa foton …
Du kan använda kontrollfältet för att visa tillgängliga bilder och
navigera mellan dem. Du kan också zooma in den valda bilden
eller rotera bilden eller visa bilderna som bildspel.
> Klicka på PHOTO för att visa foton.
> Dubbelklicka på ett foto för att visa.
> Klicka på eller för att gå till föregående eller nästa foto.
> Klicka på eller för att gå till nästa grupp.
> Använd ”ROTATE” i fönstret för att rotera bilden.
> Använd – ”ZOOM” + i fönstret för att zooma in eller ut.
> Använd den numeriska knappsatsen på tangentbordet för
att välja ett foto i en lista.
Växla mellan vyer i en källa
När du aktiverar en källa i BeoPlayer, kan du växla vyer för att
visa din samling på olika sätt. Sättet att ändra vyer är samma
för alla källor.
Klicka två gånger på källknappen för att komma åt listorna och
visa listorna på skärmen.

De olika vyerna, här från N.MUSIC.

För att ändra vy …
> Aktivera en källa.
> Tryck på ”TAB”, eller …
> … klicka på och håll ner vyikonen längst upp till höger,
flytta sedan markören till den vy du vill se och släpp, eller …
> … klicka flera gånger på längst upp i högra hörnet.
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Visa och redigera N.MUSIC-, N.RADIO- eller
PHOTO-information
När du lyssnar på ett spår eller tittar på ett foto kan du ta fram
information om det innehåll som för närvarande spelas.
> Klicka på INFO i kontrollfältet för att visa information.
Att redigera spårinformation …
> Flytta markören till den kategori som du vill redigera.
> Klicka en gång på den information du vill redigera, t.ex. titel.
> Skriv in informationen.
> Tryck på "ENTER" på tangentbordet för att spara och stänga.
Du blir ombedd att bekräfta de ändringar som du har gjort.

Du kan flytta det grå uppspelningsfältet för att hoppa till en
vald del av spåret.

När du redigerar spårinformation, uppmanas du av BeoPlayer
att bekräfta dina ändringar.
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Visa N.RADIO-information …
> Klicka på INFO i kontrollfältet.
Information om den aktuella stationen visas på skärmen.
INFO blir vit i kontrollfältet.
> Klicka på CLOSE INFO i menyn, eller …
> … klicka på INFO i kontrollfältet för att stänga menyn INFO.

Visa information om dina N.RADIO-stationer
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Visa bildinformation …
> Klicka på INFO i kontrollfältet.
Information om den aktuella bilden visas på skärmen.
Att redigera PHOTO-information …
> Flytta markören till den kategori som du vill redigera.
> Klicka en gång på den information du vill redigera, t.ex. titel.
> Skriv in informationen.
> Tryck på "ENTER" eller "TAB" på tangentbordet för att
spara och stänga.
> Klicka på CLOSE INFO längst ner i informationsfönstret,
eller …
> … klicka på INFO i kontrollfältet för att stänga INFO.
Sök efter, spår, stationer eller foton.
BeoPlayer kan söka efter innehållet och hitta spåret, stationen
eller fotot du söker.

Redigera den taggade informationen för dina bilder.

Att söka …
Aktivera källan och vyn som du vill söka i.
> Skriv in exakt det du söker, t.ex. Madonna. Innehållet med
namnet markeras, eller …
> … skriv in den första bokstaven på det du letar efter. Skriv
t.ex. ”g” för ”German” under ”Language” eller ”r” för
”Rock” under ”Genre”.
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Skapa och redigera spellistor

Du kan sortera dina favoritspår, radiostationer, bilder och
videoklipp i spellistor. Du kan när som helst redigera spellistor.
Dessutom kan du dra spår, foton eller videoklipp direkt från
BeoPlayer och släppa dem i andra applikationer på datorn.
Observera att skapandet av en spellista inte upptar ytterligare
utrymme på din dator eftersom det bara är en indikering på
uppspelningsordningen och inte ytterligare en kopia av filer.
För att skapa en spellista i BeoPlayer …
> Klicka på COPY.
> Klicka på NEW PLAYLIST (eller högerklicka, tryck på och
håll ner NEW PLAYLIST).
> Välj vilken typ av lista du vill skapa:
BeoPlayer (en lokal spellista som endast är tillgänglig på din
dator). BeoMaster 5 (en spellista som finns tillgänglig på
BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (en spellista som är
tillgänglig på både BeoMaster 5 och BeoPlayer).

Spellistvyn i BeoPlayer,

Välj var spellistorna ska finnas tillgängliga.

Lägg till fler än en fil till en spellista …
> Håll ner ”SKIFT’”-knappen och klicka på den första och
sista i en serie av spår, stationer, foton och videoklipp.
> Om du istället håller ner ”CTRL”-knappen, kan du välja
flera spår, stationer, foton eller videoklipp genom att klicka
på dem en och en.
> Nu kan du ”dra och släppa” posterna som du har valt i
spellistan.
> Klicka på DONE för att spara.
När innehåll har lagts till i BeoPlayer, kopieras innehållet till
BeoMaster 5. På samma sätt visas det innehåll du lägger till i
spellistor på din TV-skärm i spellistorna i BeoPlayer.
Att byta namn på en spellista eller en färgad lista …
> Högerklicka på listan och välj ”Rename playlist”.
> Skriv in det nya namnet.
> Klicka på ”ENTER” för att spara.

Byt namn på din spellista.
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Att ta bort innehåll från spellistor …
> Klicka på och dra innehåll från spellistan till papperskorgen,
eller …
> … högerklicka på innehåll och välj ”Remove”.
Observera att spår, stationer, foton eller videoklipp som tagits
bort från en spellista inte har raderats från din dator.
BeoPlayer-/BeoPort-papperskorgen visas till höger i bilden
ovan.

Återställa från papperskorgen …
Du kan när som helst återställa spår, stationer eller foton som
du tidigare har tagit bort (men inte när du tagit bort dem från
spellistvyn).
> Ändra vy.
> Klicka på ”Removed’”.
> Högerklicka på innehåll och välj ”Restore”.
OBS: Om du tar bort en spellista innebär det inte att du tar
bort innehållet från din musiksamling.
Observera att spellistor inte kan återställas om de har tagits
bort. Foton, videor och spår kan endast återställas om de tas
bort från någon annan vy än en spellistvy.
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Organisera ditt innehåll

När BeoMaster 5 ingår i ditt system, kan musik, foton och
videor snabbt och lätt flyttas mellan din dator och BeoMaster 5.
Det är en fördel om du har kopior på båda enheterna.
När en CD-skiva har kopierats finns spåren tillgängliga på
BeoMaster 5 men bara om du har ställt in konfigurationen till
”Copy to BeoMaster 5”.
Om BeoPlayer är konfigurerad för att lagra CD-skivor lokalt på
datorn, måste du överföra musiken till BeoMaster 5 för att få
tillgång till innehållet via TV:n. Detsamma gäller för foton och
videoklipp som har importerats till BeoPlayer. Se ”Konfiguration
av BeoPlayer” för mer information.
Innehållets placering
Det finns ikoner framför innehållet som visar var innehållet
finns. Ikonerna visas bara när din dator är ansluten till
BeoMaster 5.
Innehållet finns på din dator.
Innehållet finns på BeoMaster 5.
Innehållet finns både på din dator och på BeoMaster 5.

*Om du har en BeoSound 5 i din installation, motsvaras det
av menyalternativen, t.ex. ”Move to BeoSound 5”.

Ändra innehållets placering …
> Högerklicka på innehåll.
> Välj något av alternativen:
”Copy from BeoMaster”
”Move from BeoMaster”
”Delete from BeoMaster”
Observera att innehåll som endast finns lagrad på BeoMaster
raderas helt när det raderas från BeoMaster 5.
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Vi rekommenderar att du alltid behåller en kopia av dina
musikfiler och foton antingen på datorn eller på någon form
av lagringsmedia (t.ex. en bärbar hårddisk).

Synkronisera filer
Om du gör ändringar i dina spellistor, antingen på datorn eller
från TV:n när BeoMaster 5 inte är ansluten till datorn, är det
viktigt att känna till hur dessa ändringar fungerar.
Alla ändringar som görs på någon av dessa platser kommer
automatiskt att kopieras till den andra platsen när du
återansluter BeoPlayer/BeoPort och BeoMaster 5.
Om ändringar har gjorts på båda platserna kommer den
version som har lagrats på datorn att skriva över den som
lagrats lokalt på BeoMaster 5. Till exempel: Du roterar ett foto
genom att använda en programvara på datorn. När du har
återanslutit BeoMaster 5 till datorn, kommer ändringarna att
påverka BeoMaster 5.
Filer kan när som helst synkroniseras mellan datorn och
BeoMaster 5.
> Högerklicka på Bang & Olufsen-ikonen.
> Välj ”Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5”.
Om anslutningen misslyckas
När du vill föra över filer till BeoMaster 5 eller BeoSound 5,
kan anslutningen misslyckas om till exempel ditt nätverk har
startats om. En dialogruta visas med uppmaningen att ange
IP-adressen till BeoMaster 5 eller BeoSound 5.
IP-adress till BeoMaster 5
För att se IP-adressen för BeoMaster 5, sätt på BeoMaster 5,
ta fram menyöverlägget och tryck på 9 för att öppna menyn
Configuration, tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen
följt av GO. Använd pilknapparna för att flytta till Network info
och tryck på GO. IP-adressen för din BeoMaster 5 visas. Du
kan nu ange IP-adressen i BeoPlayer-menyn för att upprätta
anslutningen.
IP-adress till BeoSound 5
För att se IP-adressen för BeoSound 5, sätt på BeoSound
5, flytta pekaren till LÄGE, använd hjulet för att markera
INSTÄLLN., tryck på den högra pilknappen två gånger följt av
GO för att aktivera SERVICEINSTÄLLNINGAR. Flytta pekaren
till NÄTVERKSINFO. IP-adressen för din BeoSound 5 visas. Du
kan nu ange IP-adressen i BeoPlayer-menyn för att upprätta
anslutningen.
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*Om du har en BeoSound 5 i din installation, motsvaras det i
menyalternativen, t.ex. ”Connect to BeoSound 5”.

Anslutningsstatus
När filer överförs från datorn till BeoMaster 5, kan du få mer
information om kopieringsprocessen genom att flytta
muspekaren över Bang & Olufsen-ikonen.
Om det finns kontakt, är Bang & Olufsen-ikonen svart.
Om det inte finns någon kontakt mellan datorn och
BeoMaster 5, är ikonen grå. För att återupprätta kontakten,
högerklicka på ikonen och välj "Connect to BeoMaster 5"*.
När överföring pågår, är Bang & Olufsen-ikonen röd.
Kopieringsförlopp mellan din dator och BeoMaster 5
”BeoPlayer <-> BeoMaster 5” (eller ”BeoPort <-> BeoMaster 5”)
Anger att innehållet på datorn och BeoMaster 5 synkroniseras.
‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5”
Visar kopieringsprocessen av N.MUSIC-spår mellan datorn och
BeoMaster 5.
‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5”
Visar kopieringsprocessen av PHOTO mellan datorn och
BeoMaster 5.
För att avbryta dessa aktiviteter, högerklicka på Bang &
Olufsen-ikonen och välj alternativet avbryt under ”Activity”.
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Använda BeoMedia 1

Om ditt system innehåller en BeoMedia 1 gäller inte
beskrivningarna i den här handboken.
Se onlinehandboken för en beskrivning av hur du använder
BeoPlayer/BeoPort med BeoMedia 1.
Använd länken nedan för att öppna onlinehandboken.
Handboken finns bara på engelska.
Länk till onlinehandbok för BeoMedia 1/BeoPlayer.
(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html)
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Använda BeoMaster 5 och
BeoSound 5

Med BeoMaster 5 kan du enkelt få tillgång till dina digitala
musikfiler, personliga bilder, favoritwebbplatser och mer än
5 000 webbradiostationer över hela världen.

I det här avsnittet beskrivs installationer med BeoMaster 5
och BeoSound 5. I handledningen kallas installationer med
BeoMaster 5 och BeoSound 5 för BeoMaster 5-installationer.
Alla videoalternativ som beskrivs i anslutning till BeoMaster 5 är
beroende av att BeoMaster 5 är ansluten till en kompatibel TV.
Alla beskrivningar av BeoSound 5 är beroende av att BeoSound 5
ingår i din installation.
Innan du börjar
För att kunna använda källorna N.MUSIC, PHOTO och WEB,
måste du använda BeoPlayer för att överföra din digitala musik
och dina digitala foton från din dator till BeoMaster 5 och lagra
dina favoritwebbplatser så som det angavs tidigare i den här
handledningen.
Slå på BeoMaster 5
Det finns två sätt som du kan aktivera BeoMaster 5 på.
Du kan aktivera en audiokälla i BeoSound 5 eller aktivera
BeoMaster 5-källor via TV:n.
Se handledningarna till BeoMaster 5 eller BeoSound 5 för
beskrivningar av hur du styr produkterna.
De fyra källorna
Det finns olika sätt att bläddra igenom de fyra källorna N.MUSIC,
N.RADIO, PHOTO och WEB.
I handledningarna beskrivs hur menyöverlägget för respektive
källa ger dig ytterligare styrningsmöjligheter. De beskrivs inte här.
Observera att om BeoSound 5 ingår i din installation, fungerar
BeoSound 5 som en webbläsare för N.MUSIC och N.RADIO,
och du kan inte bläddra igenom dessa källor på TV-skärmen.
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Färgade listor

När BeoMaster 5 ingår i din installation, finns ytterligare ett
alternativ; färgade listor.
Det är spellistor som väljs med hjälp av de färgade knapparna
på fjärrkontrollen. Det ger enkel tillgång till de här listorna
genom ett enda knapptryck, även från ett eventuellt linkrum.
Grundläggande information om färgade listor
Du kan lägga till dina favoritspår, radiostationer och foton till
färgade listor. Färgade listor kan redigeras med hjälp av din
dator på samma sätt som alla andra spellistor, men också med
hjälp av fjärrkontrollen. Detta beskrivs i handledningarna som
medföljer produkterna.
Källa		
N.MUSIC
PHOTO 		
N.RADIO

Spellistvy med färgade listor i BeoPlayer.

Gränser för färgade listor
Standargränsen är 9
Ingen gräns
Standargränsen är 99

Du kan ändra gränserna för posterna N.MUSIC och N.RADIO i
menyn ”Configuration” under SETUP.
Innehållet indikeras av motsvarande färg. Observera att allt
innehåll kan tillhöra alla fyra listor. När du spelar upp spår från
en färgad lista, spelar BeoMaster 5 eller BeoSound 5 bara upp
innehållet i den specifika listan.
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Speciella funktioner till
BeoMaster 5

Att byta namn på innehåll …
Det lättaste sättet att byta namn på poster i BeoPlayer är via
datorn. Det är också möjligt att använda funktionen för att
byta namn, som finns i källans menyöverlägg på TV-skärmen:
> Välj ”Rename” i menyöverlägget.
Tryck på för att ta fram en ”stavningsrad”, tryck på och
för att flytta mellan bokstäver och tryck på GO för att välja
en bokstav.
För att växla mellan små och stora bokstäver, tryck på
upprepade gånger. Gå tillbaka till namnfältet genom att
trycka .
I namnfältet: använd och för att stega mellan bokstäver,
tryck på STOP för att ta bort en bokstav, och tryck på GO
för att spara ett namn.
Play Timer
Om ditt huvudsystem för video eller audio i ett linksystem har en
Play Timer-funktion, kan BeoMaster 5 väljas som källa till Play Timer.
När BeoMaster 5 väljs som källa till en Play Timer, kommer posterna
i den röda listan att spelas upp när Play Timer startar. Det innebär
att det innehåll som du vill lyssna på i Play Timer-funktionen måste
placeras på den röda listan.
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Master Link-alternativ

Följande avsnitt beskriver tre grundläggande installationer med
BeoMaster 5, BeoSound 5 och din dator samt de Optioninställningar som du ska använda.
BeoMaster 5 och BeoSound 5 i ett rum …
BeoMaster 5 i Option 1:
BeoMaster 5 reagerar på N.MUSIC, N.RADIO och spelar upp
ljud på den högtalare som är ansluten till BeoMaster 5.
PHOTO och WEB är inte tillgängliga.

BeoMaster 5 med en TV …
BeoMaster 5 i Option 0:
BeoMaster 5 reagerar på N.MUSIC, N.RADIO. Aktivera PC för
att ta fram PHOTO- och WEB-källor på din TV. I den här
installationen spelas ljudet på den högtalare som är ansluten
till TV:n

Observera att du inte kan distribuera en videosignal till din
linkrum-TV från BeoMaster 5.

Din TV i Option 2:
Din TV reagerar på alla källkommandon och spelar på den
högtalare som är ansluten till TV:n.
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Helt integrerat system …

I den här installationen är BeoMaster 5, BeoSound 5 och TV:n
placerade tillsammans i ett rum.
BeoMaster 5 i Option 0:
N.MUSIC- och N.RADIO-bläddringen sker på BeoSound 5.
Din TV i Option 2:
Din TV reagerar på alla källkommandon. PHOTO och WEB är
tillgängliga.
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Produkterna i två olika rum …

Viktig information: Linkmöjligheterna för BeoSound 5 är
begränsade till Option 0, 1 och 2. För mer information om
hur du ansluter och styr ett AV-system, se de handledningar
som medföljer din Bang & Olufsen-TV.

I den här installationen är BeoSound 5 och BeoMaster 5
placerade tillsammans i ett rum (linkrummet) och TV:n är
placerad i ett annat rum (huvudrummet).
BeoSound 5/BeoMaster 5 i Option 2:
N.MUSIC och N.RADIO är tillgängliga på BeoSound 5 och man
kan höra ljud i linkrummet som kommer från huvudrummet.
Din TV i Option 2:
Lyssna på N.MUSIC och N.RADIO på TV:ns högtalare.
PHOTO och WEB är inte tillgängliga.
Lyssna på källor i huvudrummet …
På Beo4 …
> Tryck på LIST tills källan ”N.RADIO” eller ”N.MUSIC” visas i
displayen på Beo4 och tryck på GO.
På Beo5 …
> Tryck på ”N.MUSIC’” eller ”N.RADIO” (soft touch-knappar).
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Använd bärbara enheter med
BeoPlayer

Med BeoPlayer kan du kopiera musik till BeoSound 2, BeoSound 6
och musikmobilen Serenata. Använd BeoPlayer för att organisera
dina musikfiler på enheten och kopiera fler spår från din
N.MUSIC-samling. För mer detaljerad användning av din
bärbara enhet, se handledningen som medföljer produkten.
För att kopiera spår från N.MUSIC i BeoPlayer till någon av
enheterna, se till att ansluta dem till din dator. BeoSound 2
måste placeras på sin bas och BeoSound 6 och Serenata måste
anslutas via USB-kabeln som medföljer produkterna.
Med Serenata ska MTP-läget användas. Se handledningen
till Serenata för mer information om hur du använder
telefoninställningarna.
Kopiera musik till din bärbara enhet
> Aktivera N.MUSIC i BeoPlayer.
> Klicka på COPY för att komma åt bärbar(a) enhet(er).
Innehållet i enheten kommer upp och visar en översikt över den
musik som redan finns lagrad. Ovanför listan över enheter finns
en indikator för lagringsutrymme som visar ledigt lagringsutrymme.
Kopiera spår från spellistor till en enhet …
> Klicka på och dra ett spår eller album till enheten.
Kom ihåg att kopiera till BeoPlayer innan du kopierar från en CD.
Se ”Kopiera musik från en CD-skiva”.
Spåret eller albumet visas direkt på din enhet och en indikator
under spåret visar kopieringsförloppets status, vilket kan ses nedan.
Observera att du måste vänta tills förloppsindikatorn är helt
ifylld innan kopieringen är klar.
Du kan använda andra BeoPlayer-funktioner under tiden som
dina spår kopieras så länge du är kvar i N.MUSIC.
För att avbryta kopieringen, välj spåret eller albumet i din enhet
och radera det genom att dra det till papperskorgen. Kopieringen
avbryts även om du stänger BeoPlayer helt eller om du drar ur
enheten. De bärbara enheterna stöder inte färgade listor.
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Observera att du inte kan använda uppspelningsfunktionen
och kopiera musik på BeoSound 6 och Serenata samtidigt.
Organisera spår på en bärbar musikspelare
Du kan organisera musikfiler på din bärbara musikspelare på
samma sätt som du organiserar N.MUSIC i BeoPlayer. För att
kunna organisera musiken, måste din bärbara musikspelare
vara ansluten till datorn.

OBS! Under tiden du kopierar kan du dölja N.MUSIC-vyn och
följa kopieringsförloppet i kontrollfältet till höger på skärmen.
Du kan använda kontrollfältet under tiden du kopierar.

Allmän hantering av DRM-filer
BeoPlayer stöder bara uppspelning av musik som är skyddad av
Microsofts Windows Media DRM. Det innebär att du måste
reprisera DRM-skyddad musik en gång med Windows Media
Player innan du kan kopiera spåren till BeoPlayer. Apples
Fairplay DRM stöds inte. DRM-skyddade musikspår är
begränsade till ett visst antal överföringar till bärbara enheter.
Antalet bestäms av musikaffären eller skivbolaget och kan
också vara obegränsat.
DRM-skyddad musik kan föras över och spelas på Serenata och
BeoSound 6 förutsatt att licensen finns i BeoPlayer. BeoSound
6 stöder dock inte ”tidsbegräsnade” licenser.
När musik förs över till BeoMaster 5 och BeoMedia 1, förs även
DRM-skyddad musik över och visas i listan, men den kan inte
spelas.
Observera att BeoSound 2 inte stöder DRM-filer.
.

32

Särskilt för BeoSound 2

Aktivera BeoSound 2 ...
> Klicka på N.MUSIC i BeoPlayer.
Observera att det inte går att styra BeoSound 2 och kopiera
musik samtidigt.
Om du vill kopiera filer efter att du har startat
uppspelningen i BeoPlayer …
> Koppla bort BeoSound 2 från basen.
> Återanslut BeoSound 2.
> Eller tryck på och håll ner GO i 3 sekunder.
BeoSound 2 med Windows Vista
För att din BeoSound 2 ska fungera korrekt med Windows
Vista måste du ha ”Service Pack 1” installerat på din dator.
BeoSound 2 måste vara i iTunes-läge (även kallat Mass Storage
mode) enligt beskrivningen i handledningen till BeoSound 2.
BeoSound 2 framställs och behandlas som en allmän bärbar
enhet, och visas inte i BeoPlayer med en BeoSound 2-ikon.
BeoSound 2 med Vista har inte samma funktion som i
Windows XP, där du kan flytta filer i mappar etc.
På grund av dessa begränsningar i BeoSound 2 med
Windows Vista, behöver du skapa en mapp för spåren i roten
på SD-kortet för att kunna spela upp spåren.
Observera också att den ”Firmware update application” till
BeoSound 2 som heter ”BeoSound 2_PC.exe” inte fungerar
med Windows Vista, vilket innebär att du inte kan uppdatera
programvaran till din BeoSound 2 med Windows Vista.
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Formatera ett nytt minneskort till BeoSound 2
I en del fall kan det vara till hjälp att formatera dina lagringsmedia
(minnekortet), för att kunna kopiera spår till BeoSound 2. Om
du formaterar ett kort raderas hela innehållet på kortet.
Hur man formaterar …
Placera BeoSound 2 på basen. PC CD eller N.MUSIC får inte
vara aktiva i BeoPlayer.
> Klicka på CONFIG i kontrollfältet för att komma till menyn
”Configuration”.
> Välj fliken ”Portable devices’”.
Till höger under fliken ”Portable devices” i BeoPlayer finns
information om hur mycket ledigt utrymme det finns på
minnekortet samt mediatypens totala lagringskapacitet.
> Klicka på ”Refresh” för att skapa en lista över tillgängliga
enheter.
> Välj det lagringsmedia som du vill formatera.
> Klicka på ”Format”.
Texten ”formatting portable …” visas och formateringen
genomförs. Observera att formatering inte kan genomföras
om du har skrivskyddat enheten.
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Konfiguration av BeoPlayer

Inställningar för N.MUSIC
Innan du kopierar eller ”rippar” dina CD-skivor för lagring på
din dator är det en bra idé att ställa in hur du vill att
kopieringen ska ske.
Kopieringskvalitet
Välj den kvalitet du vill ha till din kopierade musik. Du kan ställa
in kvaliteten på två olika kopieringsdestinationer: din hårddisk
eller en bärbar enhet.
> I BeoPlayer-fältet, klickar du på SETUP.
> Klicka på CONFIG.
> Klicka på fliken ”CD Copying”.
Kopieringskvaliteten ökar med bithastigheten (kbps) – mängden
data per sekund – men storleken på filen ökar samtidigt. Det
innebär att högkvalitativa spår fyller din hårddisk snabbare.

Kopiera till BeoMaster 5
> Kryssa i rutan ”Copy to BeoMaster 5”.
Alla dina N.MUSIC-spår kopieras till BeoMaster 5.
Filernas placering
(Om du inte har en BeoMaster 5 i din installation)
> Välj var det/de kopierade spåret/spåren ska sparas på din dator.
> Klicka på ”Browse” för att titta igenom dina enheter och
mappar.
> Klicka på OK när du är klar eller …
> … klicka på ”Cancel” för att gå tillbaka till fliken ”Standard”.
Licenser
Fliken ”Licenses” innehåller information om användarlicenser
för CD-skivor. Det är en bra idé att skapa en säkerhetskopia av
dina licenser. Om du till exempel vill installera ett nytt
operativsystem på din dator måste du spara en kopia på
licensen på en skiva eller på en nätverksenhet. Licenserna kan
sparas på nytt när installeringen av systemet är klar.
DRM-skydd
”Use DRM protection”-alternativet skyddar din musik från att
flyttas till andra enheter eller bärbara enheter.
Observera att alternativet ”Use DRM protection” inte finns
som standardinställning. BeoPlayer/BeoPort kan inte överföra
DRM-skyddade filer. Därför rekommenderar vi att du inte
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ändrar standardinställningen om du vill ladda ner musik till en
bärbar enhet som till exempel BeoMaster 5 eller BeoSound 2.
Dessutom hindrar DRM-skyddet dig från att komma åt din musik
någon annanstans än på den dator där licensen finns sparad.
Kopiera från en CD-skiva till en färgad lista.
När du kopierar från en CD-skiva, kan du under fliken ”Favourites”
välja att lägga till dina "rippade" N.MUSIC-spår till en specifik
färgad lista. Om du aktiverar den här inställningen, kommer
innehållet att ändras varje gång du kopierar från en CD-skiva.
Gränser för färgade listor
Under ”Favourites” ställer du in gränserna för spår/album i
varje färgad lista.
Inställningar för N.RADIO
Du kan välja kvaliteten på N.RADIO-mottagningen. Om du
ökar mottagningskvaliteten för N.RADIO, minskar du antalet
tillgängliga N.RADIO-stationer.
Observera att menyn ”Configuration” ändrar fliknamnet efter
de produkter som är anslutna, i det här fallet BeoMaster 5 som
visas här intill.
Vid dålig mottagning kan du optimera den genom att öka
bufferttiden. Observera att det förlänger starttiden för N.RADIO.
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Inställningar för PHOTO
Du kan välja hur länge du vill att varje foto ska visas på
skärmen när du startar ett bildspel.
”Mode” gör att du kan välja om ett bildspel ska fortsätta
genom grupper eller om det ska upprepa fotona/videoklippen
från den valda gruppen.
Inställningen ”skip interval” avgör hur många sekunder du
förflyttar dig framåt eller bakåt i dina videoklipp när du
använder funktionen för att hoppa över.
Antalet foton som du har ställt in i ”Thumbnails Cache” avgör
hur mycket utrymme du kan använda för foton på hårddisken.
Inställningar för BeoMaster 5 – endast tillgänglig om
BeoMaster 5 ingår i din installation
Lösenord
Här kan du ändra ditt lösenord för att komma åt BeoMaster 5.
Du måste också specificera vilken enhet som BeoMaster 5 ska
mappas till. Ändra bara lösenordet om lösenordet på BeoMaster 5
eller BeoSound 5 har ändrats.
Enhetsinställningar
Specificera namnet på BeoMaster 5-enheten dit alla filer överförs
när du flyttar eller kopierar mappar, spellistor etc. Om du är
osäker på dessa inställningar, kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare, som kan hjälpa dig. Du kan ändra lösenordet till
ditt musiksystem genom att trycka på ”Change password”.
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Språk i guiden
När du installerar BeoPlayer/BeoPort installeras guiden enligt
de språkinställningar du har i Windows. Du kan när som helst
ändra språk. Gå bara till menyn Configuration i BeoPlayer/
BeoPort och välj fliken Guide.
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Grundinställningar

All information rörande TV-inställningar gäller endast om BeoPort
ingår i din installation och du har ett kompatibelt TV-tunerkort.
Innan du startar den automatiska inställningen för ditt TVtunerkort, bör du se till att rätt sändningssystem visas under
”Video System”, att du har angett om din anslutning går via
kabel eller antenn och att rätt land visas.
> Klicka på ”AutoTune” för att starta den automatiska
inställningen av TV-kanaler.
Under inställningsförloppet visas de lokaliserade kanalerna
på displayen. Du kan när som helst stoppa inställningen och
kanalerna som redan har hittats sparas.
På TV-tunerkorten registreras de TV-kanaler som du har ställt
in som kanalnummer och frekvenser. Observera att alla TVtunerkort inte har standardkanalnummer för TV-kanaler.
Manuell inställning
Om du vill ställa in en kanal manuellt, till exempel om den
inte gick att hitta under den automatiska inställningen, gå till
avsnittet ”Manual” i menyn ”Tune”.
> Leta igenom frekvenserna för att hitta den frekvens som du
vill lägga till.
> Klicka på ”Add”.
Flytta eller radera inställda TV-kanaler …
När du har ställt in och lagrat dina TV-kanaler, kan du ändra
ordningen som kanalerna visas i kanallistan. Du kan till
exempel ändra dem enligt TV-kanalordningen på din TV.
Du kan även radera kanaler från kanallistan. Båda alternativen
utförs i menyn ”Configuration”.
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Flytta inställda TV-kanaler …
> Klicka på fliken ”Tune” för att ändra ordningen på dina
inställda TV-kanaler.
> Klicka på den TV-kanal i kanallistan som du vill flytta.
Kontrollera om den TV-kanal som du vill flytta verkligen visas i
TV viewer-fönstret.
> Använd musen för att dra kanalen till det nya kanalnumret i
kanallistan.
Om en TV-kanal redan har lagrats på det önskade numret,
infogas den flyttade kanalen mellan de befintliga kanalnumren.
Radera inställda TV-kanaler …
> Klicka på fliken ”Tune” för att radera en inställd TV-kanal.
> Klicka på och välj den TV-kanal i kanallistan som du vill radera.
> Kontrollera om den TV-kanal som du vill radera verkligen
visas i TV viewer-fönstret.
> Klicka på ”Delete”.
Justera ljud och bild ...
När du har ställt in och lagrat dina TV-kanaler kan du justera
de förinställda ljudnivåerna. De här ljudjusteringarna gäller alla
källor som går att komma åt från kontrollfältet.
Om det går att justera bilden på din TV kan du justera de
förinställda bilderna till ditt TV-tunerkort. De här bildjusteringarna
gäller nu även de videokällor från huvudrummet när du tar
fram dem på din datorskärm via kontrollfältet.
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Om du behöver justera ljudet på din dator …
För att ställa in ljudnivåerna på dina datorkällor i enlighet med
en ansluten källa, aktivera källan via kontrollfältet och ta sedan
fram datorns ljudstyrenhet. Därefter kan du jämföra och justera
ljudnivåerna.
Hur du justerar ljudet på datorn …
> Klicka på TV i kontrollfältet för att ta fram en TV-kanal.
> Klicka på SETUP för att kunna välja AV-ljud.
> Klicka på AV för att välja AV-stereoljud. AV är markerat och
ljudet du hör är Master Link-ljudet.
> Klicka på AV en gång till för att lyssna på ljud och jämföra
volymen mellan de två. I ljudläge är inte AV-knappen
markerad.
> Ta fram ljudstyrenheten.
> Använd AV-knappen för att växla mellan AV-ljud och datorljud.
> Justera ljudnivåerna via din ljudstyrenhet efter önskemål.
Relevanta kanaler att justera kan vara:
VOLUME CONTROL
Justerar ljudkortets allmänna utgångsnivå.
WAVE
Justerar ingångsnivån hos N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Justerar ljudnivån från TV-kortet.
CD AUDIO
Justerar ljudnivån på den interna CD-rom-spelaren.
Justeringsalternativen kan variera beroende på det inbyggda
ljudkortet.

41

Avancerade inställningar – gäller
endast om BeoPort ingår i din
installation

Option-programmering
Om din dator ingår i en BeoLink-installation (med BeoPort eller
BeoMaster 5) kan du behöva programmera den till rätt Option.
Rådfråga din Bang & Olufsen-återförsäljare om du behöver hjälp.
Huvuddator
Det går att ha flera BeoPort-installationer i ett BeoLink-system,
men du kan bara distribuera N.MUSIC och N.RADIO från
huvuddatorn. För att ange vilken dator som är distributör av
t.ex. N.MUSIC, måste du under ”Main PC”, ange om datorn är
huvuddator eller sekundär dator.
> Kryssa i ”Yes”-rutan för att ange en huvuddator eller …
> … kryssa i ”No”-rutan för att ange en sekundär dator.
Play Timer
Ställ in en ”Timer” för att den ska spela upp en audio- eller
videokälla, om din dator ingår i en BeoLink-installation. Den här
funktionen är användbar om du vill ha en Timer-väckning som
spelar från ett audiosystem eller om du vill se nyheterna varje
kväll direkt på din datorskärm.
Du kan också välja källan ”Standby” för att stänga av dina
källor automatiskt vid en speciell tidpunkt varje kväll.
Observera att alla inställningar för Timer-programmering måste
vara inställda på den anslutna källan (t.ex. ditt audiosystem
eller din TV).
> Kryssa i ”ON” för att aktivera Play Timer, eller …
> … kryssa i ”OFF” för att avaktivera Play Timer.
Mixa ljud
Ljud från en tillgänglig Master Link-källa kan mixas med ett ljud
från din dator. Om du vill lyssna på en CD-skiva och på ljud
från ett datorspel samtidigt, ställ in mixat ljud på ”ON” för att
lyssna på båda ljuden från dina högtalare.
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Standardkälla …
När du startar BeoPlayer, väljs källdatorn automatiskt som
standard. Du kan ändra den här inställningen om du inte vill
lyssna till ljud från din dator.
> Kryssa i ”PC” för att välja datorn som din standardinställning
eller …
> … kryssa i ”None” för att starta BeoPlayer utan att någon
källa är aktiv.
BeoPort USB box …
Med varje programvaruuppdatering följer programvara till
BeoPort-boxen. Uppdateringsnyckeln till programvaran
kontrollerar om du har den senaste versionen av programvaran
(från Internet eller en CD-romskiva) installerad i BeoPort-boxen.
> Klicka på ”Update firmware’”.
> Följ instruktionerna på skärmen.
Linkfrekvens ...
För att kunna ta emot ljud och bilder från ditt videosystem,
måste du ställa in just det kanalnummer på vilket den här
signalen distribueras. Hos vissa Bang & Olufsen-system hittas
linkfrekvensen automatiskt.
Du kan justera linkfrekvensen manuellt även i ett Bang &
Olufsen-system som stöder automatisk sökning.
> Kryssa i alternativet ”Manual” innan du klickar på ”Find”.
Instruktionerna på skärmen meddelar om frekvensen hittades
automatiskt. Om frekvensen hittades lagras den.
OBS! Den amerikanska versionen av BeoPlayer/BeoPort stöder
inte överföring av videokällor från huvudrummet till datorn.
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Om inte frekvensen hittas automatiskt …
Följ instruktionerna på datorskärmen, som förklarar hur du
hittar linkfrekvensen manuellt.
Hur du gör videosysteminställningar …
> Klicka på CONFIG under SETUP i kontrollfältet.
> Välj fliken ”Advanced”.
> Klicka i rutan ”Manual” under avsnittet ”Link frequency”.
> Klicka på ”Find”.
> Följ instruktionerna på skärmen.
När du har inlett en sökning genom att trycka på ”OK” kan du
ändra videosystemet.
Videosysteminställningar …
Innan du kan titta på TV på din datorskärm måste du se till
att du har gjort de rätta land- och videosysteminställningarna.
En del områden och länder som t.ex. Frankrike använder ett
SECAM-system.
Om du bor i ett sådant område måste du göra justeringar i
ditt videosystem när du använder ett linkrum. Om du vill titta
på särskilda set-top box-kanaler eller videor med PAL-systemet,
måste du ändra ”Video system”-inställningen i menyn
”Configuration” till PAL.

Leta upp ”Video system”-inställningen under fliken ”Tune”.

Kontakta din återförsäljare för information om tillgängliga
TV-tunerkort och hanteringen av PAL- och SECAM-systemen.
> Välj ”PAL” istället för ”SECAM” för att ändra videosystem.
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Systemkrav för BeoPlayer och
BeoPort

Krav på hårdvara:
Processor: Minst 1 GHz
Minne: Minst 512 MB RAM-minne
Grafikkort: Minst 32 MB video RAM, stöd för Super VGA
(800x600)
Hårddisk: Minst 100 MB ledigt utrymme
USB-uttag: Ett tillgängligt uttag för BeoPort
Krav på operativsystem:
Windows Vista eller Windows XP
DirectX 8.1 eller senare
Media Player 9.0 eller senare

Mediaformat som stöds

Uppgradering av programvara –
BeoMaster 5

Standardbildformat som stöds: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp och png.
Standardformat för videoklipp som stöds: avi, asf, wmv, mpg,
mpeg. Detta beror dock på vilken codec som är installerad på
din dator.
N.MUSIC-format som stöds: Mp3, WMA, WAV (med BeoMaster 5
även: M4A, AAC, MP4).
Programvaran till BeoMaster 5 uppdateras regelbundet.
Du kommer att få ett meddelande om ny programvara till
BeoMaster 5. När en dialogruta visas med får frågan om du vill
installera den nya programvaran eller inte, kan du svara ”Later”.
Om du har valt ”Later”, får du alternativet ”Update software”,
när du högerklickar på Bang & Olufsen-ikonen. Klicka på det
alternativet och uppgraderingen påbörjas.
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Registrering av BeoPlayer eller
BeoPort

När du har konfigurerat BeoPlayer eller BeoPort första gången,
uppmanas du att registrera om du har tillgång till Internet.
Registreringen är nödvändig för att få den service som
BeoPortal erbjuder. Bang & Olufsen behandlar naturligtvis dina
registreringsuppgifter helt konfidentiellt.
Registreringen gäller bara för BeoPortal. Om du väljer att inte
registrera dig kommer dina spår att spelas in som ”unknown”.
Om du ändå vill använda taggad information till dina inspelade
CD-skivor måste du ange informationen manuellt. Detta kan
du göra under ”INFO”-avsnittet som visas i kontrollfältet när
du väljer N.MUSIC.
Om du inte har registrerat dig …
visas ett registreringsformulär automatiskt på skärmen.
> Välj ”New User” och fyll i formuläret.
Om du redan har registrerat dig …
> Ange ditt användarnamn och din e-postadress.
För att få information från BeoPortal, måste din dator vara
ansluten till och uppkopplad på Internet. Om du inte har någon
Internet-anslutning, ombes du inte att registrera dig men så
fort du ansluter till Internet uppmanas du att registrera dig.
Om du har glömt ditt användarnamn ...
Följ instruktionerna på skärmen. Du uppmanas att fylla i din
e-postadress och ditt användarnamn skickas till dig med e-post.
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Om du behöver ta bort
BeoPlayer/BeoPort

Om det blir nödvändigt att ta bort applikationen kan du välja
att ta bort hela BeoPlayer/BeoPort-registret eller genomföra
en anpassad borttagning där bara mappar direkt relaterade till
BeoPlayer/BeoPort-applikationen tas bort.
Om du återinstallerar BeoPort-applikationen skrivs alla
befintliga versioner av BeoPort över automatiskt.
Hur man tar bort …
> Ta fram funktionen ”Lägg till eller ta bort program” från
datorns kontrollpanel.
> Klicka på och välj BeoPlayer/BeoPort från listan över
applikationer.
> Klicka på ”Ändra/Ta bort” för att ta bort.
> Klicka på ”Ta bort” för att ta bort.
> Klicka på ”Nästa” för att fortsätta
> Följ instruktionerna på skärmen.
> Klicka på ”Avsluta/Stäng” för att slutföra borttagningen av
BeoPlayer/BeoPort-applikationen.
> Du måste köra SETUP.EXE-filen på BeoPort CD-rom-skivan
för att återstarta installeringen.
Programvaran BeoPlayer kan uppdateras från 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
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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