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Opmerking voor de installateur 
Hierbij willen wij de aandacht vestigen op

artikel 820–22 van de Amerikaanse National

Electrical Code (sectie 54 van de Canadian

Electrical Code, deel 1) dat richtlijnen bevat

voor het aanbrengen van de vereiste aarding

en in het bijzonder voorschrijft dat de aarding

van de kabel zo dicht mogelijk bij het

aansluitpunt van de kabel met de aarding van

het gebouw moet worden verbonden.

Aanwijzingen met betrekking tot uw
veiligheid 
Monteer het BeoLink PC 2-kastje niet met de

kabelaansluitingen aan de onderkant. Houd

het BeoLink PC 2-kastje uit de buurt van water

en zet er nooit iets op. Als u de netvoeding

wilt uitschakelen, trekt u de netstekker uit het

stopcontact. Het stopcontact moet zich dicht

bij het apparaat bevinden en gemakkelijk

toegankelijk zijn.

Zet het BeoLink PC 2-kastje niet in de volle zon

en niet in fel kunstlicht (bijv. van spots).

BeoLink PC 2 is bestemd voor gebruik

binnenshuis in een droge woonomgeving en

bij temperaturen tussen 10 en 40° C.

Maak het BeoLink PC 2-kastje nooit zelf open.

Laat dergelijke werkzaamheden over aan

vakkundige servicemonteurs.
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Informatie over de handleidingen
Voor aanwijzingen over het gebruik van

dit Bang & Olufsen product beschikt u

over drie handleidingen.

– In deze bedieningshandleiding vindt

u een uitgebreid overzicht van alle

aspecten die te maken hebben met

de installatie en enige basisinformatie

over de configuratie en het dagelijks

gebruik. Aan de rechterkant vindt u

de inhoud van de bedienings-

handleiding.

– Het BeoLink PC 2-programma bevat

daarnaast een online handleiding die

u kunt raadplegen zodra 

BeoLink PC 2 is geïnstalleerd. 

– Bovendien bestaan er volledige

handleidingen die overeenkomen met

de online handleiding in het: Zweeds,

Deens, Engels, Duits, Nederlands,

Frans, Italiaans, Spaans en Japans. U

kunt deze handleidingen downloaden

op www.beoplayer.com.
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Vereisten voor BeoLink PC 2
Om het BeoLink PC 2-programma te kunnen

installeren, moet aan de volgende vereisten zijn

voldaan:

Hardwarevereisten
– Pentium-pc (233 MHz of sneller) met 50 MB

vrije ruimte op de vaste schijf

– Minimaal 64 MB RAM

– Super VGA-monitor met een

minimumresolutie van 800 x 600 en 16-bits

kleurdiepte

– Een vrije USB-aansluiting

Vereisten voor het besturingssysteem
– Windows 98, ME, 2000 of XP 

– DirectX 8.0a of hoger 

– Media Player 6.4 of hoger

Vereisten voor de browser
– Internet Explorer versie 4.01 of hoger

– Netscape Navigator versie 4.06 – 4.76

Vereisten voor de browserconfiguratie
Als u Netscape Navigator gebruikt, moeten de

volgende instellingen zijn geselecteerd in

Netscape Support:

– Java

– Java Script

Als u Internet Explorer gebruikt, schakelt u
de volgende beveiligingsinstellingen in (in
het menu Extra, Internet-opties):
– ActiveX-besturingselementen met

handtekening downloaden

– ActiveX-besturingselementen en 

-invoegtoepassingen uitvoeren

– ActiveX-besturingselementen die zijn

gemarkeerd als veilig voor scripts uitvoeren

in scripts

– Actieve scripting

Tv-tunerkaart
Als u een tv-tunerkaart hebt, moet u

controleren of deze wordt ondersteund door

BeoLink PC 2. De recentste updates voor

compatibele tv-tunerkaarten vindt u op

www.beoplayer.com. Voor bepaalde tv-

tunerkaarten moet uw computer mogelijk aan

andere hardwarevereisten voldoen dan

hierboven zijn beschreven. Raadpleeg de

documentatie bij de tunerkaart voor meer

informatie.

Geregistreerde handelsmerken
De in deze bedieningshandleiding vermelde

productnamen kunnen handelsmerken of

geregistreerde handelsmerken van andere

bedrijven zijn.

Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a “Gracenote” cd-

en andere muziekgegevens van Gracenote

CDDB®Music Recognition ServiceSM© 2000,

2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client

Software© 2000, 2001 Gracenote. De V.S.-

patentnummers #5,987,525; #6,061,680;

#6,154,773, en andere patenten zijn verleend

of aangevraagd.

CDDB is een geregistreerd handelsmerk van

Gracenote. CDDB-Enabled, het Gracenote-

logo, het CDDB-logo en het logo “Powered by

Gracenote CDDB” zijn handelsmerken van

Gracenote. Music Recognition Service en MRS

zijn geregistreerde merken van Gracenote.

Gedeelten zijn gebaseerd op Microsoft

Windows Media Technologies. Copyright©

2000, Microsoft Corporation. Alle rechten

voorbehouden. Microsoft, Windows Media en

het Windows-logo zijn geregistreerde

handelsmerken van Microsoft Corporation in

de Verenigde Staten van Amerika en/of andere

landen.

MicroOS-besturingssysteem (V.S.-

patentnummer #5,787,445)

Bang & Olufsen kan nooit aansprakelijk gesteld

worden voor enige schade, indirect,

voortvloeiend uit of als gevolg van het gebruik

of het niet kunnen gebruiken van de software.
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Om het BeoLink PC 2-programma

te kunnen gebruiken, moet het

BeoLink PC 2-kastje correct zijn

aangesloten.

In dit hoofdstuk worden de

ingangen van het BeoLink PC 2-

kastje beschreven. De

installatievoorbeelden op de

volgende pagina’s geven aan

welke aansluitingen gebruikt

worden voor verschillende

systeemcombinaties.

Voor uitgebreide informatie over

plaatsing en aansluiting van de

luidsprekers, Master Link en de

infraroodontvanger raadpleegt u

de handleidingen of aanwijzingen

die bij deze producten worden

geleverd.

Voordat u de BeoLink PC 2-

software installeert, moet u eerst

alle aansluitingen aanbrengen,

met uitzondering van de USB-

aansluiting.

Master Link-aansluiting
Met een Master Link-aansluiting kunt u
door het gehele huis signalen uitwisselen
tussen uw pc en Bang & Olufsen
producten. 

Power Link-aansluiting
Via de Power Link-ingang worden 
Power Link-luidsprekers op het 
BeoLink PC 2-systeem aangesloten.

Audioaansluiting
Via de audioverbinding tussen het 
BeoLink PC 2-kastje en de pc-geluidskaart
kan de pc analoge audiosignalen
doorgeven aan de aangesloten producten.
De Audio Out-aansluiting wordt op dit
moment nog niet gebruikt.

USB-aansluiting
Sluit het BeoLink PC 2-kastje aan op de pc
met behulp van de bijgeleverde USB-kabel.

BELANGRIJK! U mag de USB-aansluiting pas

tot stand brengen op het moment dat hier op

het beeldscherm om wordt gevraagd. Om deze

kabel aan te sluiten, hoeft u de pc niet uit te

schakelen.

Aansluiting voor infraroodontvanger
Via de infraroodingang kan een
infraroodontvanger voor uw pc worden
aangesloten. Met een infraroodontvanger
kunt u verschillende bronnen rechtstreeks
bedienen via de Beo4-afstandsbediening.

Aansluiting voor het netsnoer
Sluit de aangesloten producten,
luidsprekers, de pc en het BeoLink PC 2-
kastje aan op een stopcontact. Om
veiligheidsredenen dient u het 
BeoLink PC 2-kastje (en al uw pc-
apparatuur) aan te sluiten op een
stopcontact met randaarde.

MASTER LINKPOWER LINKAUDIOUSBIR
OUT IN

Aansluiting voor
infraroodontvanger

Netschakelaar USB-aansluiting

Audio IN-aansluiting
naar de pc-geluidskaart

Power Link-
luidsprekeraansluiting

Master Link-
aansluiting op een

Bang & Olufsen
systeem

Aansluitingen

OPMERKING: Het BeoLink PC 2-kastje moet

aan de muur of tegen de achterkant van uw

computertafel worden bevestigd.
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BeoLink PC 2 kan op verschillende

manieren, met of zonder BeoLink-

systeem naar andere koppelbare

Bang & Olufsen producten,

worden ingesteld. Op de

tegenoverliggende pagina vindt u

twee voorbeelden van de vele

opstelmogelijkheden en informatie

over de aansluitingen die u moet

aanbrengen wanneer u deze

opstellingen kiest.

Houd er rekening mee dat er in

bepaalde landen beperkingen

bestaan voor het gebruik van

videobronnen.

Opties programmeren

Het is belangrijk dat u BeoLink PC 2
afhankelijk van de opstelling die u hebt
gekozen op de juiste optie instelt. Als u
BeoLink PC 2 op de juiste optie wilt
instellen, selecteert u eenvoudig het
desbetreffende optienummer. U kunt
kiezen uit de volgende opties:

Optie 0 Voor een opstelling waarin u een

infraroodontvanger wilt uitschakelen.

Optie 2 Voor een opstelling met één

infraroodontvanger in de primaire ruimte.

Optie 4 Voor een opstelling met producten

voor een secundaire ruimte die in dezelfde

ruimte zijn geplaatst als het primaire

systeem.

Optie 6 Voor een opstelling met één

infraroodontvanger in de secundaire ruimte

(standaardinstelling).

BeoLink PC 2 instellen op de gewenste
optie…
> Druk op CONFIG om het menu te openen.

> Selecteer het tabblad Advanced om het

programmeren van opties te starten.

> Selecteer het juiste optienummer uit de lijst:

0, 2, 4 of 6.

Opties instellen voor gekoppelde
producten
Als u wilt dat een opstelling optimaal

functioneert, moeten de gekoppelde

producten worden ingesteld overeenkomstig

de omgeving waarin deze worden geplaatst.

Raadpleeg de documentatie bij deze producten

voor meer informatie.

Opstellingsvoorbeelden

De volgende voorbeelden verwijzen naar
de afbeeldingen op de volgende pagina. 

BeoLink PC 2 – in een Bang & Olufsen
systeem
Optie 6 is de standaardinstelling. Vanaf de pc

kunt u luisteren naar bronnen die in de

primaire en de secundaire ruimtes staan.

Desgewenst kunt u de audiosignalen

doorgeven naar andere secundaire ruimtes

door het gehele huis en naar de primaire

ruimte*. 

BeoLink PC 2 – primaire ruimte
BeoLink PC 2 is geïnstalleerd als losstaand

systeem of uitgebreid met een compatibel

Bang & Olufsen audiosysteem. Desgewenst

kunt u de audiosignalen van BeoLink PC 2 (en

het audiosysteem) doorgeven naar andere

secundaire ruimtes door het gehele huis.

BeoLink PC 2 moet worden ingesteld op optie

2*.

Extra opties
Naast de twee hierboven vermelde opties, kunt

u ook nog optie 0 en optie 4 kiezen. Optie 0 is

bestemd voor een opstelling waarin u de

infraroodverbinding wilt uitschakelen. Optie 4

is voor een bijzondere opstelling. Neem voor

meer informatie over het instellen van opties

contact op met uw dealer.

BeoLink PC 2 opstellen
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BeoLink PC 2 – in een Bang & Olufsen
systeem
Houd er rekening mee dat niet alle functies

beschikbaar zijn voor bepaalde

videoproducten. Neem voor meer informatie

contact op met uw dealer.

BeoLink PC 2 – primaire ruimte

OPTION 6

OPTION 2

(OPTION 0)

Master Link-aansluiting

Master Link-aansluiting

Antenneaansluiting naar
de tv-tunerkaart in de pc

Antenneaansluiting naar 
de tv-tunerkaart in de pc

Secundaire ruimte (de ruimte met de pc)

Secundaire ruimte

Primaire ruimte

Primaire ruimte (de ruimte met de pc)

*Opmerking: Als een infraroodontvanger is

aangesloten, kunt u het systeem bedienen via

een Beo4-afstandsbediening. Als u de

bronnen via BeoLink PC 2 van afstand wilt

bedienen, moet de pc zijn ingeschakeld.
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Wanneer u de BeoLink PC 2-

cd-rom in het cd-romstation

plaatst, verschijnt het 

BeoLink PC 2-installatiemenu op

het scherm. Dit menu begeleidt u

bij de installatie van een tv-

tunerkaart, het stuurprogramma

van de tunerkaart en de BeoLink

PC 2-software.

Het installatiemenu biedt ook

informatie over de systeem-

vereisten en compatibele 

tv-tunerkaarten.

De tv-tunerkaart installeren

Voordat u de BeoLink PC 2-software gaat
installeren, moet u eerst de juiste 
tv-tunerkaart en het bijbehorende
stuurprogramma installeren om op uw pc
tv-signalen te kunnen ontvangen. 

> Trek de netstekker van de pc uit het

stopcontact.

> Verwijder de kap van de computer en steek

de tv-tunerkaart, afhankelijk van het type

kaart, in een lege PCI- of AGP-insteeksleuf.

Als u hiervoor een reeds aanwezige grafische

kaart moet verwijderen, zal de tv-tunerkaart

ook de taak van de grafische kaart overnemen.

> Bij de tv-tunerkaart zit een audiokabel

waarmee u de tv-tunerkaart aansluit op de

geluidskaart.

> Monteer de kap op de computer en steek

de netstekker van de pc weer in het

stopcontact.

Als u na het installeren van de tv-tunerkaart de

pc weer start, verschijnt er een reeks

dialoogvensters met de melding 

‘New Hardware Found’. 
> Klik op Cancel.

Hiermee slaat u de installatie van het

stuurprogramma over omdat u eerst nog het

installatieprogramma van de tv-tunerkaart

moet uitvoeren. Zodra er geen dialoogvensters

meer verschijnen, kunt u het stuurprogramma

van de tv-tunerkaart installeren.

Het stuurprogramma van de 
tv-tunerkaart installeren

Selecteer ’Install TV tuner card driver’ om
de beschikbare stuurprogramma’s voor TV-
tunerkaarten die door BeoLink PC 2
worden ondersteund weer te geven.

> Selecteer het gewenste stuurprogramma

voor uw tv-tunerkaart en volg de instructies

op het scherm.

Na de installatie wordt u gevraagd de pc

opnieuw te starten. Volg deze aanwijzing op

en ga door met de installatie.

De BeoLink PC 2-software
installeren

Om de BeoLink PC 2-software te
installeren, plaatst u de BeoLink PC 2-
cd-rom in het cd-romstation en volgt u de
aanwijzingen in het installatiemenu.

> Volg de aanwijzingen op het scherm en

selecteer de desbetreffende opties als dit

wordt gevraagd.

Als het installatiemenu niet automatisch

verschijnt wanneer u de cd-rom in het cd-

romstation plaatst, selecteert u Run in het

menu Start en typt u X:\installguide.exe op

de opdrachtregel. Hierbij staat X voor de

letter van uw cd-romstation.

Na het installatieproces wordt u gevraagd om

het BeoLink PC 2-kastje met de USB-kabel aan

te sluiten op de USB-connector van de pc. Na

het aansluiten wordt automatisch het

stuurprogramma voor het BeoLink PC 2-

programma geïnstalleerd. U mag de USB-
kabel pas aansluiten als daar om wordt
gevraagd!

Sluit de USB-kabel pas aan als daar om wordt

gevraagd…

Wanneer u de software hebt geïnstalleerd,

start het BeoLink PC-configuratieprogramma

automatisch.

BeoLink PC 2-software installeren

OPMERKING! Als op uw pc BeoPlayer of

BeoLink PC Office geïnstalleerd is, wordt die

software automatisch verwijderd om

conflicten te voorkomen.
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De BeoLink PC 2-installatie
herstellen/upgraden

Als er onderdelen van de BeoLink PC 2-
programmatuur ontbreken, bijv. als er
bestanden zijn gewist of beschadigd, kunt
u het installatieprogramma opnieuw
uitvoeren om de programmatuur te
herstellen of te upgraden.

> Selecteer Run in het menu Start en typ

X:\installguide.exe op de opdrachtregel,

waarbij u de X vervangt door de letter van

uw cd-romstation.

Als u een bericht ontvangt dat BeoLink PC 2 al

op de pc is geïnstalleerd, opent u het 

BeoLink PC 2-onderhoudsprogramma

(’Maintenance’).

> Geef aan of u het bestaande programma

wilt herstellen/upgraden of wilt verwijderen

(’Remove’).

> Klik op Next om door te gaan.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de

bewerking te voltooien.
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In het menu ’BeoLink PC

Configuration’ selecteert en

wijzigt u de instellingen voor

BeoLink PC 2*.

In deze bedieningshandleiding

worden alleen de basisstappen

beschreven die u moet uitvoeren

om tv te kijken op het 

pc-beeldscherm.

Het menu Configuration bevat

een aantal opties voor de

opstelling, die u afhankelijk van

uw specifieke opstelling in

overweging moet nemen. Daarom

is het raadzaam dat u de opties in

het menu ’BeoLink PC

Configuration’ bestudeert en de

instructies in de online

handleiding raadpleegt voor meer

informatie.

Wanneer u BeoLink PC 2 hebt

geconfigureerd, wordt u gevraagd

het product te registreren zoals

wordt beschreven op de

tegenoverliggende pagina.

Configuratie van BeoLink PC 2

*OPMERKING! Het menu BeoLink PC

Configuration verschijnt automatisch nadat u

BeoLink PC 2 hebt geïnstalleerd. Als u dit

configuratiemenu later nog eens wilt openen,

selecteert u in de functiebalk SETUP en

vervolgens CONFIG.

Het tabblad ’Tune’ in het menu

’Configuration’.

Automatisch tv-zenders
programmeren

Voordat u op uw tv-tunerkaart
automatisch tv-zenders gaat
programmeren, controleert u eerst of bij
’Video System’ het juiste zendsysteem
staat, of u hebt aangegeven of het tv-
signaal afkomstig is van een kabelsysteem
of van een antenne en of het juiste land is
geselecteerd.

Vanuit het menu ’BeoLink PC
Configuration’…
> Klik op het tabblad Tune om tv-zenders te

kunnen opzoeken en programmeren.

> Klik op AutoTune om het automatisch

programmeren van tv-zenders te starten.

Tijdens het zoeken naar tv-zenders verschijnen

de gevonden kanalen op het scherm. U kunt

het zoeken op elk moment stoppen, waarbij

de reeds gevonden zenders worden

vastgelegd.

Handmatig tv-zenders
programmeren

Als u een tv-zender handmatig wilt
programmeren, bijv. omdat een zender bij
het automatisch zoeken niet werd
gevonden, doet u dat via het tabblad
’Tune’ in het gedeelte ’Manual’.

> Blader in het gedeelte ’Manual’ met de

pijltjes door de kanalen.

> Zodra u het gewenste kanaal hebt

gevonden, klikt u op Add.

Op de tv-tunerkaarten worden tv-zenders

vastgelegd als programmanummers en

kanalen. Houd er rekening mee dat niet alle tv-

tunerkaarten standaardkanaalnummers voor

tv-zenders gebruiken.
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Registratie van BeoLink PC 2

Wanneer u BeoLink PC 2 voor de eerste
keer hebt geconfigureerd, wordt u
gevraagd het product te registreren als u
toegang hebt tot internet. Deze registratie
is nodig als u wilt gebruikmaken van de
service van CDDB. Vanzelfsprekend gaat
Bang & Olufsen uiterst vertrouwelijk met
deze gegevens om.

Als u het product niet hebt geregistreerd…
> Er verschijnt automatisch een

registratieformulier op het scherm.

> Klik op New User en vul het formulier in. 

Als u het product al hebt geregistreerd…
> Vul uw gebruikersnaam en e-mailadres in.

Om CDDB-gegevens te kunnen ontvangen,

moet u toegang hebben tot internet en online

zijn. Als u geen toegang hebt tot internet

wordt u niet gevraagd het product te

registreren. Zodra u toegang krijgt tot internet

kunt u dat alsnog doen.
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Zodra BeoLink PC 2 is

geïnstalleerd, opent u de

functiebalk. Deze leidt u door de

verschillende BeoLink PC 2-

functies.

Dagelijks gebruik

Eerste stappen

Om het BeoLink PC 2-programma te
starten, klikt u in de systeemwerkbalk op
de snelkoppeling met het B&O-pictogram
(zie rechts). U roept de functiebalk op door
vervolgens de muiscursor helemaal naar
rechts te verplaatsen en op het driehoekje
te klikken.

Als u het programma afsluit, start u
vervolgens BeoLink PC 2 vanuit de 
BeoLink PC 2-directory in het startmenu of
klikt u in de systeemwerkbalk op de
snelkoppeling met het B&O-pictogram.

Om een bron in te schakelen, klikt u bijv. op

PC TV. Als links en rechts van de bron < >

verschijnt zoals hier links is aangegeven, klikt u

op < of > om extra bronnen op te roepen

Het statusvenster geeft aan wat er op dat

moment actief is: bron, kanaal, station of

tracknummer

Klik op � of � om vooruit of terug te bladeren

tussen bijv. tv-zenders, cd-tracks, etc. Klik op 

of om snel vooruit of terug te spoelen op

een cd of een videoband of om over te

schakelen van de ene cd naar de andere

Met de gekleurde toetsen bedient u functies

die specifiek bij de geselecteerde bron horen

Klik hierop om het afspelen te hervatten van

een bron die u op pauze hebt gezet

Klik hierop om het afspelen van een bron te

onderbreken

Klik hierop om het geluid harder of zachter te

zetten. Zet de cursor tussen ∧ en ∨ om het

geluid tijdelijk uit te schakelen en klik op een

van de volumetoetsen om terug te keren naar

de oorspronkelijke geluidssterkte. Klik op de

toetsen < > om MUTE HP op te roepen en klik

op deze toets om het geluid van uw

hoofdtelefoon tijdelijk uit te schakelen

Klik hierop om de opties bij de geselecteerde

bron te bekijken

Klik hierop om de online handleiding te openen

Standby zetten. Klik op • en houd deze toets 2

seconden ingedrukt om alle bronnen uit te

schakelen. Wanneer u tweemaal op • klikt,

sluit u de BeoLink PC 2-functiebalk en het

programma

RADIO

CD

V.TAPE

DVD

PC   TV

PC

N.MUSIC

SAT

GO

PC TV

SETUP

STOP

< PC TV >

PC TV

� 

�

GO

STOP

∧

< MUTE >
∨

SETUP

GUIDE

•

Snelkoppelingen en statusvenster
Klik op het B&O-pictogram in de

systeemwerkbalk om het BeoLink PC 2-

programma te openen en de BeoLink PC 2-

functiebalk op uw pc-beeldscherm weer te

geven. Hiermee selecteert u automatisch de pc

als de actieve bron.

Bij het installeren van het BeoLink PC 2-

programma wordt het B&O-pictogram

automatisch aan de systeemwerkbalk

toegevoegd.

OPMERKING: De functiebalk ziet er bij elke

bron weer anders uit, omdat elke bron zijn

eigen opties heeft. Zie de online handleiding

voor meer informatie.
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13Voordat u N.MUSIC kunt afspelen

Scan
D:\Music

START STOP HIDE  SCAN

SCAN OPTIONS

SYSTEM (C:)

Fixed drive (D:)

Compact disc (E:)

Network drive (G:)

Network drive (J:)

Show previously removed files on
the selected drives

De pc doorzoeken op tracks

Als u de bron N.MUSIC voor de eerste keer
start, wordt u gevraagd om afspeelbare
tracks te zoeken op de computer*.

Het menu SCAN OPTIONS verschijnt op het
scherm…
> Zet de cursor in het aankruishokje van de

gewenste vaste schijf.

> Klik eenmaal om het aankruishokje voor een

vaste schijf aan te kruisen en klik tweemaal

om een kruisje te verwijderen. Als u

N.MUSIC voor de eerste keer gebruikt, moet

u een scan uitvoeren, en ook als u een

bepaalde vaste schijf voor de eerste keer

gebruikt voor het opslaan van tracks.

> Klik op START om het scannen te starten.

Onder het selectievenster voor de vaste

schijf wordt in rood de voortgang van het

scanproces aangegeven.

> Klik op STOP om het scanproces te

annuleren.

> Klik op HIDE SCAN om het menu 

SCAN OPTIONS te verbergen. Een gestart

scanproces gaat door tot het voltooid is.

Als het scannen is voltooid…

> Klik in de functiebalk op N.MUSIC om het

afspelen van de eerste track te starten.

Als de gevonden tracks labels met informatie

bevatten, bijv. de naam van de artiest, van het

nummer of van het album of het genre, wordt

deze informatie tijdens het scannen

opgeslagen.

Verwijderde tracks terughalen…
Tracks die u uit uw speellijsten hebt verwijderd,

worden niet automatisch van uw pc

verwijderd. Wanneer u de optie Show

previously removed tracks on the selected

drives selecteert, kunt u deze tracks alsnog

openen en deze opnieuw toevoegen aan uw

speellijsten.

In dit hoofdstuk worden de

basisstappen beschreven die u moet

uitvoeren voordat u N.MUSIC kunt

afspelen.

Wanneer u tracks op de computer

hebt gezocht zoals op deze pagina

wordt beschreven, raadpleegt u

gewoon het gedeelte Dagelijks

gebruik voor meer informatie of de

online handleiding voor uitgebreide

instructies.

*Opmerking: Nadat u N.MUSIC voor de

eerste keer hebt geopend, wordt elke

volgende keer dat u N.MUSIC opent op de

achtergrond een inventarisatie gemaakt van

de aanwezige muziek op de vaste schijven

waar u deze aanvankelijk hebt opgeslagen. U

hoeft uw vaste schijf daarom pas opnieuw te

scannen als u muziek op een andere schijf

wilt opslaan.
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OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet

aan de normen voor een digitaal apparaat van

klasse B, conform deel 15 van de FCC-

regelgeving. Deze normen zijn bedoeld om een

redelijke mate van bescherming te bieden

tegen schadelijke interferentie van

thuisinstallaties.

Dit apparaat genereert en gebruikt

hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk

uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de

instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt,

schadelijke interferentie veroorzaken bij

radiocommunicatie. Er kan echter niet worden

gegarandeerd dat in een bepaalde installatie

geen interferentie zal optreden. Als deze

apparatuur schadelijke interferentie

veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst,

hetgeen kan worden vastgesteld door de

apparatuur in en uit te schakelen, wordt

aanbevolen om te proberen de storing door

een of meer van de volgende maatregelen te

verhelpen:

– Verander de richting of plaats van de

ontvangstantenne

– Vergroot de afstand tussen de apparatuur

en de ontvanger

– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact

in een andere stroomkring dan die waarop

de ontvanger is aangesloten

– Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio-

of tv-technicus voor hulp

Dit product voldoet aan de voorwaarden die

worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en

73/23.
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