BeoMedia 1
Komma igång

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

VIKTIGT: För att minska risken för
elektriska stötar får inte höljet (eller
baksidan) avlägsnas.
Det finns inga delar inuti som
användaren får utföra service på.
All service ska utföras av kvalificerad
servicepersonal.

VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller
fukt – det kan utlösa brand eller elektriska
stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller
stänk av vatten och se till att inga föremål
fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade
på utrustningen.
För att helt koppla bort enheten från elnätet
måste strömsladdens stickpropp dras ut ur
vägguttaget. Den urkopplade kontakten ska
vara lätt att komma åt.
Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti
en liksidig triangel används för att
uppmärksamma användaren om att det
finns oisolerad ”farlig spänning” inuti
produktens hölje som kan vara av tillräcklig
styrka för att innebära en risk för elektriska
stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel
används för att uppmärksamma
användaren om att det finns viktiga
användnings- och underhållsinstruktioner
(service) i dokumentationen som medföljer
produkten.

Endast för USA!
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits
klara gränsvärdena för digital utrustning av Klass B,
i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna.
Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt
skydd mot skadliga störningar vid användning i
bostadsmiljö.
Denna utrustning genererar, använder och kan
avge radiofrekvensenergi och om enheten inte
installeras och används i enlighet med
instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar
på radiokommunikationer. Det ﬁnns dock inga
garantier för att störningar inte uppkommer i en
speciﬁk installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning,
vilket kan fastställas genom att man stänger av
och sätter på utrustningen, uppmanas användaren
att försöka få bort störningen med hjälp av en eller
ﬂera av följande åtgärder:
– Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett
annat håll.
– Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
– Anslut utrustningen till ett uttag som ligger på
en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
– Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/
TV-tekniker för att få hjälp.
Endast för Kanada!
Denna digitala enhet av Klass B uppfyller alla krav i
de kanadensiska föreskrifterna för störande
utrustning.

Om den här handledningen

Syftet med den här handledningen är att du enklare
ska komma igång med BeoMedia 1.
I handledningen beskrivs de viktigaste funktionerna i
BeoMedia 1, till exempel hur du aktiverar produkten,
hur du väljer källor och hur du navigerar i
skärmmenyerna med fjärrkontrollen Beo4.
Den ger dig också bra tips på hur du kan utnyttja
produkten fullt ut.
Mer information om funktioner i BeoMedia 1 finns i
användarinstruktionen på skärmen, som beskrivs på
sidan 7 i den här handledningen.
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Innehåll

Vi utgår ifrån att din Bang & Olufsenåterförsäljare levererar, installerar och
ställer in din BeoMedia 1. Den här
handledningen innehåller emellertid
information om hur du ansluter
BeoMedia 1. Informationen kan vara
användbar om du vill flytta din
produkt utan hjälp från
återförsäljaren, men den är
otillräcklig för att du ska kunna
installera produkten själv.
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Lär känna BeoMedia
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Med BeoMedia kan du njuta av alla
nya, digitala mediakällor via de ljudoch videosystem från Bang & Olufsen
som du redan har hemma. De nya
källorna är:
– Digital musik
– Webbradio
– Digitala bilder och videoklipp
– Webbplatser på internet
För att kunna använda dessa källor
fullt ut måste du överföra data, ange
dina favoritwebbplatser och skapa
spellistor innan du börjar.

Innan du börjar
Innan du börjar använda BeoMedia-källorna
måste du överföra dina digitala musikﬁler
och bilder från din dator till BeoMedia samt
ange dina favoritwebbplatser.
Du kan också skapa spellistor med dina favoritwebbradiostationer och musikspår. Använd
din dator för att överföra dina personliga
data till BeoMedia, och för att skapa favoriter
och spellistor.
Mer information ﬁnns i PC Guide som
installerats tillsammans med BeoMedia. Du
hittar den via kontrollpanelen på skrivbordet
i din PC.

N.MUSIC
PC CD
PHOTO
N.MUSIC

N.RADIO

PC CD
PHOTO
N.RADIO
PC TV

GO

STOP

SETUP
GUIDE

GO

STOP

SETUP
GUIDE

När du väl börjat använda BeoMedia
kan du även få ytterligare hjälp i
BeoMedias användarinstruktion på
skärmen.

*OBS! Bilden på denna sida visar gränssnittet i
BeoPlayer. För Mac-plattformen används
programvaran BeoConnect, och PC Guide
kommer därför att se annorlunda ut.

Använd PC Guide på skrivbordet för att lära dig
överföra dina digitala musikfiler och personliga
bilder till BeoMedia, samt hur du anger dina
favoritwebbplatser och skapar spellistor*.
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BeoMedias användarinstruktion på skärmen
Du kan alltid ta fram BeoMedias
användarinstruktion på TV-skärmen för att få
detaljerad information och bra tips om hur
du använder BeoMedia 1.

Guide
1/8

Σ Titles Menu
Hide menu
Change view

The menu overlay to the left shows you
what you can do when the BeoMedia
source N.RADIO is activated.

Add to playlist

Så här tar du fram BeoMedias
användarinstruktion på skärmen …
> Tryck på LIST ﬂera gånger tills PC visas på Beo4,
och tryck sedan på GO.
> Använd för att bläddra nedåt, välj BeoMediakälla och tryck sedan på GO.
> Tryck på den röda knappen för att visa
menyöverlägget, och tryck sedan på 2 för att
visa handledningen.

Show list
1

To bring up the overlay, press the red
button.

Home/return
To remove the overlay, press the red

2

button again.

3
You cannot operate BeoMedia while this

4

on-screen Guide is activated.

5

To change the Guide language, press

6

STOP.

7
8

Delete

9

Configuration

0

Rename
EXIT

När du har valt en BeoMedia-källa kan du ta fram
BeoMedias användarinstruktion på TV-skärmen.

Kom igång med BeoMedia
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När du har överfört dina personliga
data till de olika BeoMedia-källorna
kan du börja använda BeoMedia.

Använda Beo4 med BeoMedia
Använd fjärrkontrollen Beo4 för att aktivera
BeoMedia och välja källor.

BeoMedia 1
BeoMedia 1

Fjärrkontrollen Beo4 används för att
styra BeoMedia, till exempel för att
slå på källor, navigera i skärmmenyerna
och visa menyöverlägg för de olika
källorna.

Tryck ﬂera gånger på LIST tills PC
visas. Tryck sedan på GO för att
aktivera BeoMedia.

LIST
GO

N.MUSIC
N.RADIO

PC

PHOTO

N.RADIO

WEB

PHOTO

När BeoMedia är aktiverad visas
listan över källor på skärmen,
som på bilden till höger.
Använd pilknapparna för att
markera den BeoMedia-källa du
vill använda. Tryck sedan på GO.
Tryck på den röda knappen för
att visa ett menyöverlägg för
den källa du valt.

OBS! När du startar BeoMedia från standbyläge
kan det ta upp till 30 sekunder innan den startar.

N.MUSIC

WEB

GO

Genom BeoMedia kan du få enkel tillgång till dina
digitala musikfiler, personliga bilder,
favoritwebbplatser och mer än 4 000
webbradiostationer över hela världen.
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Använda menyöverläggen
För varje BeoMedia-källa ﬁnns ett
menyöverlägg, som visar de alternativ som
ﬁnns för den valda källan. Tryck på den röda
knappen på Beo4 för att visa menyöverlägget.

� Folders Menu
Hide menu
Change view
Add to playlist

Folders Menu
This menu

När överlägget visas, tryck på relevant
färgknapp eller sifferknapp på Beo4 för att
aktivera önskad funktion – till exempel 3 för
att starta bildspel eller 5 för att zooma – som
bilden med fotoöverlägget till höger visar.
När du lärt dig vilka funktioner som styrs av
de färgade knapparna kan du använda dem
utan att först ta fram menyöverlägget på
skärmen.
För att aktivera en sifferknapp måste du
alltid först trycka på den röda knappen, och
omedelbart därefter på sifferknappen.

Show list
1
2
3

Home/return
Guide
Slide show

4

Rotate left

5

Zoom

6

Rotate right

7

Hide info

8

Delete

9

Configuration

0

Rename

Change view
Add to playlist
Show list
1

Home/return

2

Guide

3

Slide show

4

Rotate left

6

Zoom

6

Rotate right

7

Hide info

8

Delete

9

Configuration

Menyöverlägget visar de alternativ som finns för
varje BeoMedia-källa. När överlägget visas, tryck
på relevant knapp för att aktivera önskad funktion.

Styra BeoMedia-källor
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Använd fjärrkontrollen Beo4 för att ta
fram dina BeoMedia-källor och
använda dem i din Bang & Olufsen-TV.
Grundprincipen för hur du använder
BeoMedia-källorna är densamma för
alla källor – till exempel för att navigera
bland skärmmenyerna, välja från en
lista eller ändra vy.
Ytterligare funktioner som är unika
för de respektive källorna visas annars
generellt sätt i menyöverlägget.

N.MUSIC
Med N.MUSIC kan du stuva undan alla dina
CD-skivor och istället lyssna på all din musik
via de ljud- och videosystem från Bang &
Olufsen som du har hemma.

� Playlists Menu
Hide menu
Change view
Add to playlist

När du har kopierat alla dina musikﬁler till
BeoMedia, sorteras musiken automatiskt efter
titel, album, artist och genre – på så sätt kan
du enkelt hitta den musik du söker.
Du kan också skapa dina egna spellistor och
komma åt dem när du vill – så varför inte
skapa en spellista för varje tillfälle?
Aktivera N.MUSIC …
> Tryck på LIST ﬂera gånger tills PC visas, och tryck
sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
> Använd för att ﬂytta markören till N.MUSIC,
och tryck sedan på GO.

Show list

1

Home/return

2

Show Guide

3

Random on

4

.

5

.

6

.

7

.

8

Delete

9

.

0

Rename

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när
N.MUSIC är aktiverad. Tryck på den röda knappen
för att visa menyöverlägget.

Tips…
Använda N.MUSIC …
Om du trycker på den blå knappen för att dölja
> När du har aktiverat N.MUSIC, tryck på den
listan, kommer endast information om det
gröna knappen ﬂera gånger för att växla mellan
de olika vyerna – Artists (artister), Genre (genre), musikspår du lyssnar på att visas på skärmen. I den
här vyn kan du använda och för att stega
Folders (mappar), Titles (titlar), Playlists (spellistor)
och Albums (album).
för att stega mellan
mellan musikspår, och
> Använd eller to för att stega mellan
grupper.
musikspåren i N.MUSIC.
> Tryck sedan på GO för att välja ett musikspår.
Tryck på den blå knappen för att visa listan igen.
I den här vyn kan du använda för att stänga
öppnade grupper och för att stega mellan
grupper – en ”grupp” kan exempelvis vara en
spellista, en CD eller ett fotoalbum.
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N.RADIO
Vill du lyssna på jazz från Chicago eller på
nyheter från Singapore? Med N.RADIO får du
enkel tillgång till mer än 4 000 webbradiostationer via de ljud- och videosystem från
Bang & Olufsen som du har hemma.
Du kan sortera radiostationerna efter land,
språk, genre eller titel och skapa egna spellistor
med dina favoritstationer.
Aktivera N.RADIO…
> Tryck på LIST ﬂera gånger tills PC visas, och tryck
sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
> Använd för att ﬂytta markören till N.RADIO,
och tryck sedan på GO.
Använda N.RADIO…
> När du har aktiverat N.RADIO, tryck på den
gröna knappen ﬂera gånger för att växla mellan
de olika vyerna; Titles (titlar), Genres (genrer),
Language (språk), Country (land) och Playlists
(spellistor).
> Använd eller to för att stega mellan
stationerna i N.RADIO.
> Tryck sedan på GO för att välja en radiostation.

Tips…
Du kan lägga till eller ﬂytta stationer till en
spellista medan du lyssnar på N.RADIO.

� Playlists Menu
Hide menu
Change view

I vyn för spellista trycker du på den gula knappen
för att ﬂytta den markerade stationen eller spellistan.
I övriga vyer används den gula knappen för att
lägga till en markerad station eller grupp till en
spellista.

Add to playlist
Show list
1

Home/return

2

Show Guide

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

Delete

9

Configuration

0

Rename

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när
N.RADIO är aktiverad. Tryck på den röda knappen
för att visa menyöverlägget.
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>> Styra BeoMedia-källor

PHOTO
Med BeoMedia PHOTO kan du visa digitala
bilder och videoklipp för släkt och vänner i
din Bang & Olufsen-TV.
Det är lätt att sortera dina bilder och istället
för att titta på dem i din dator kan du se dem
på TV-skärmen i vardagsrummet.
Aktivera PHOTO…
> Tryck ﬂera gånger på LIST tills PC visas. Tryck
sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
> Använd för att ﬂytta markören till PHOTO,
och tryck sedan på GO.
Använda PHOTO…
> När du har aktiverat PHOTO, tryck på den gröna
knappen ﬂera gånger för att växla mellan de
olika vyerna – Dates (datum), Folders (mappar)
och Playlists (spellistor).
> Använd eller för att stega mellan dina
bilder och videoklipp.
> Tryck sedan på GO för att visa en bild eller ett
videoklipp.
> Tryck på den blå knappen för att visa i
fullskärmsläge.

� Playlists Menu
Hide menu
Change view
Add to playlist
Show list
1

Home/return

2

Show Guide

3

Slideshow

4

Rotate left

5

Zoom

6

Rotate right

7

Hide info

8

Delete

9

Configuration

0

Rename

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när
PHOTO är aktiverad. Tryck på den röda knappen
för att visa menyöverlägget.
Tips…
För att starta ett bildspel med dina bilder, tryck på
den röda knappen och sedan direkt på siffran 3.
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WEB
Med BeoMedia WEB kan du besöka dina
favoritwebbplatser via din Bang & Olufsen-TV
– utan att slå på datorn. Du kan växla mellan
dina favoritwebbplatser och navigera på TVskärmen med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.
Aktivera WEB…
> Tryck ﬂera gånger på LIST tills PC visas. Tryck
sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
> Använd för att välja WEB, och tryck sedan på
GO.
Använda WEB…
> När du har aktiverat WEB, tryck på den gröna
knappen ﬂera gånger för att växla mellan de olika
vyerna – Bookmarks (bokmärken), History
(historik) och Popups (popupfönster).
> Använd och to för att stega i listan över
webbplatser.
> Tryck sedan på GO för att visa den valda
webbplatsen på skärmen.
> Tryck på den blå knappen för att visa i
fullskärmsläge.

Tips…
För att kunna navigera på en webbplats med
Beo4 måste du först dölja listan genom att trycka
på den blå knappen. Tryck även på den röda
knappen för att dölja menyn, om den är synlig.
> Använd sedan , och
för att bläddra
uppåt och nedåt på sidan.
> Tryck på GO för att byta till ”pekarläge” när du
vill navigera på webbsidan.
för att
> Använd pilknapparna , och
ﬂytta pekaren till en länk, och tryck på GO för
att visa den nya webbsidan.
> Tryck på EXIT för att ändra pekaren till
”bläddringsläge” igen.

� Bookmarks Menu
Hide menu
Change view
Add to bookmarks
Show list

1

Home/return

2

Show Guide

3

Previous popup

4

Previous

5

.

6

Next popup

7

Next

8

Delete

9

Configuration

0

Rename

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när
WEB är aktiverad. Tryck på den röda knappen för
att visa menyöverlägget.

Installera BeoMedia 1

14

BeoMedia 1 innehåller följande
produkter:
– BeoMedia 1
– Kablar
– IR-mottagare (behövs bara för
vissa installationer)
– Programvara (förinstallerad)
BeoMedia 1 är namnet för
produkterna som helhet.
BeoMedia 1 måste installeras och
ställas in av en professionell
installatör. På sidorna 15–17 visas
olika system.

Hantera BeoMedia 1
– Placera inte BeoMedia i direkt solljus eller
direkt artiﬁciellt ljus, t.ex. en spotlight.
– Se till att BeoMedia ställs in, placeras och
ansluts enligt anvisningarna.
– Utsätt inte BeoMedia för hög luftfuktighet,
regn eller värmekällor.
– BeoMedia är endast avsedd att användas
inomhus i torra bostadsutrymmen. Avsedd för
användning vid en temperatur på 10–40 °C.
– Lämna tillräckligt med utrymme (5 cm)
runt BeoMedia för ventilationens skull.
– Försök inte att öppna BeoMedia. Låt
kvaliﬁcerad servicepersonal utföra sådana
åtgärder.
– Skulle BeoMedia börja ge ifrån sig starka
missljud bör du omedelbart lämna in
produkten för service.
– BeoMedia stängs endast av helt genom att
kopplas från vägguttaget.
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Systemöversikt

Internet

BeoMedia 1
Access Point
Video
Audio

Ethernet

IR
Receiver

Master Link

BeoMedia ansluten till BeoVision med DVI-I-ingång

MASTER LINK

SPDIF
SPDIF

CVBS
BeoMedia 1

R
L

DVI-I

R
L

VGA

CVBS

AUDIO

IR

DC
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>> Installera BeoMedia 1

BeoMedia ansluten till BeoVision utan DVI-I- och/eller VGA-ingångar

MASTER LINK

SPDIF
SPDIF

BeoMedia 1

VIDEO

AUDIO

CVBS

IR

DC

AV

BeoMedia ansluten till BeoVision med VGA-ingång

MASTER LINK

SPDIF
SPDIF

CVBS
BeoMedia 1

R
L

VGA

R
L

VGA

CVBS

I vissa produkter har den här kabeln
ersatts med en SCART >>Y/C+CVBS+ljudkabel. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information.

AUDIO

IR

DC
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BeoMedia ansluten till BeoVision för den amerikanska marknaden

MASTER LINK

VGA
SPDIF

BeoMedia 1
VGA

S.VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

R
L
COAX
(SPDIF)

VIDEO

CVBS

AUDIO

IR

DC

Säkerhetskopiering och antivirusprogram
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För att vara säker på att dina data
(bilder, musikfiler o.s.v.) inte
försvinner vid system- eller
programfel bör du alltid göra
säkerhetskopior av dem.
BeoMedia har ett antivirusprogram
som hindrar de flesta datavirus.

Säkerhetskopiering

Antivirusprogram

Användaren ansvarar för att regelbundet
göra säkerhetskopior av data, bl.a. bilder,
musik o.s.v. Användaren ska se till att dessa
data ﬁnns tillgängliga på media som kan
överföras direkt tillbaka till BeoMedia eller,
om BeoMedia har bytts ut, till den nya
BeoMedia. Användaren ska vidare ominstallera
dessa säkerhetskopior om det behövs.

Ett virusangrepp kan vara allvarligt och lätt
leda till att systemet kraschar och viktiga
data försvinner. Om BeoMedia börjar låta
ovanligt mycket bör du genast lämna in den
på service. Reparationer till följd av
virusangrepp omfattas INTE av garantin.
BeoMedia innehåller ett antivirusprogram.
Programmet skyddar mot virusangrepp och
upptäcker de vanligaste hackerprogrammen.
Programmet uppdateras automatiskt via
internet under minst fem år, under
förutsättning att BeoMedia hela tiden är
ansluten till internet. Programmet är inställt
på att omedelbart och utan föregående
varning ta bort alla ﬁler som innehåller virus.
Om du har ﬂyttat en ﬁl till BeoMedia och inte
kan hitta den kan det bero på detta.

En säkerhetskopia kan placeras på datorn på
kontoret eller på någon annan extern enhet,
t.ex. en bärbar hårddisk. Data kan också
kopieras till CD-ROM- eller DVD-skivor.
Data måste också säkerhetskopieras när
BeoMedia ska lämnas in på service. Vid
reparation är det ofta nödvändigt att
formatera datamedierna och denna
formatering – som kan leda till förlust av data
– sker utan förvarning.
Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförlust.

Ominstallation av data
BeoMedia har konﬁgurerats som en ”enhet”
i din datorprogramvara. Om du behöver
ominstallera din säkerhetskopia måste du
därför kopiera datauppgifterna till den här
enheten. Det här måste du göra via BeoPlayer,
BeoPort eller BeoConnect genom att dra och
släppa.

Bang & Olufsen ansvarar inte för förlust till
följd av virusangrepp.
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Tillkännagivanden och ansvar
Produktnamn som nämns i denna handbok kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som ägs av andra företag.

Vissa delar använder Microsoft Windows Media
Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft
Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows
Media och Windows-logotypen är registrerade
varumärken som ägs av Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
Observera att Bang & Olufsen inte under några
omständigheter kan hållas ansvarigt för eventuella
följdförluster, slumpmässiga eller indirekta skador
som uppstått som ett resultat av användandet
eller av oförmågan att använda mjukvaran.

Licensavtal för slutanvändare – EULA
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I BeoMedia finns en inbäddad,
begränsad version av Windows XP.
För att kunna använda denna version
måste du läsa EULA-villkoren till
höger.
Observera! EULA-villkoren framställs
på engelska, eftersom juridiska texter
är unika för varje land och inte kan
översättas direkt. För närvarande har
ingen juridiskt korrekt översättning
gjorts av denna text.

EULA Terms
You have acquired a device, BeoMedia 1, that
includes software licensed by AmiTech from
Microsoft Licensing, GP or its afﬁliates. Those
installed software products of MS origin, as
well as associated media, printed materials,
and online or electronic documentation, are
protected by international intellectual
property laws and treaties. The SOFTWARE is
licensed, not sold. All rights reserved.
IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER
LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE
DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,
PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR
INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED
DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE
SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR
AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION
OF ANY PREVIOUS CONSENT).
GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA
grants you the following license:
You may use the SOFTWARE only on the
DEVICE.
NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS
NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS
INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE
THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS
RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT
SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT
THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE
SOFTWARE is provided AS IS and with all
faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY
QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND
EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS
WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY
AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR
ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST
INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY
WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR
THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO
NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT
BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS
PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO
LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL,
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES
ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.
THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN
NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY
AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED
FIFTY DOLLARS (U.S. $250.00)
Limitations on Reverse Engineering,
Decompilation, and Disassembly. You may
not reverse engineer, decompile, or
disassemble the SOFTWARE, except and only
to the extent that such activity is expressly
permitted by applicable law notwithstanding
this limitation.
SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH
RESTRICTIONS. You may permanently transfer
rights under this EULA only as part of a
permanent sale or transfer of the Device, and
only if the recipient agrees to this EULA. If
the SOFTWARE is an upgrade, any transfer
must also include all prior versions of the
SOFTWARE.
EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge
that SOFTWARE is subject to U.S. export
jurisdiction. You agree to comply with all
applicable international and national laws
that apply to the SOFTWARE, including the
U.S. Export Administration Regulations, as
well as end-user, end-use and destination
restrictions issued by U.S. and other
governments. For additional information see
http://www.microsoft.com/exporting/.
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Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd
Produkter och utrustning som måste samlas in för
har gett ut direktivet för avfall som utgörs av eller
återanvändning, materialåtervinning och andra
innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
former av återvinning är märkta med symbolen
Syftet med direktivet är att förhindra avfall från
som visas här.
elektriska och elektroniska produkter och att
Genom att kassera elektriska och elektroniska
främja återanvändning och materialåtervinning
produkter via de insamlingssystem som ﬁnns i ditt
och andra former av återvinning av sådant avfall.
land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar
Därmed berör direktivet producenter, distributörer till en klok och rationell användning av
och konsumenter.
naturresurserna. Insamling av elektriska och
WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare
elektroniska produkter och avfall förhindrar
och slutkonsumenter ska behandla elektriska och
eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga
elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt ämnen som kan ﬁnnas i elektriska och elektroniska
produkter och utrustning.
säkert sätt och att produkterna och avfallet ska
återanvändas eller återvinnas vad gäller deras
Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig
och ge dig råd om korrekt kassering i ditt land.
material eller energi.
Elektriska och elektroniska produkter och delar får
inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla
elektriska och elektroniska produkter och delar
måste samlas in och slängas separat.
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För din kännedom…
Vi försöker tänka på dina behov som
användare när vi konstruerar och tillverkar
Bang & Olufsen-produkter och vi försöker
göra produkterna enkla och bekväma att
använda.
Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta
för oss hur du upplever din Bang & Olufsenprodukt. Allt du anser vara viktigt – positivt
eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra
våra produkter ytterligare.
Tack!
För att kontakta oss, besök vår webbplats:
www.bang-olufsen.com
eller skriv till:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
eller faxa till:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

Med förbehåll för ändringar av tekniska
speciﬁkationer, funktioner och deras
användning.

3509395

0703

Denna produkt uppfyller villkoren i
direktiven 89/336/EEC och 73/23/EEC.

www.bang-olufsen.com

