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Inleiding
Met BeoMedia 1 kan de klant digitale media naar de verschillende bronnen in een 
Master Link-systeem verspreiden. De dagelijkse bediening gaat via de Beo4, maar 
het overbrengen van mediabestanden naar BeoMedia 1 vindt vanaf een 
aangesloten pc plaats via een uitgebreid BeoPlayer- client softwareprogramma. 
De verbinding tussen BeoMedia 1 en de werkkamer PC bestaat uit een standaard 
Ethernet-netwerk met een internetverbinding (ADSL of vergelijkbaar).

Installatie en confi guratie van BeoMedia 1 moet altijd worden uitgevoerd door een 
goed opgeleide installatie/servicepartner voor wie deze installatiehandleiding is 
bedoeld. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over BeoMedia 1 en 
BeoPlayer de online-gebruikershandleidingen. 
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De BeoMedia 1-oplossing
Voordat we overgaan naar de daadwerkelijke installatieprocedure, beschrijft deze 
handleiding eerst de hoofdcomponenten van een gebruikelijk BeoMedia 1-
systeem. Om volledige functionalitieit in een Master Link-systeem te bereiken, moet 
BeoMedia 1 worden aangesloten op een televisie in de primaire ruimte, zoals 
weergegeven in het onderstaande overzicht.
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BeoMedia 1
Het centrale element binnen het systeem is de BeoMedia 1-eenheid die over een 
harde schijf beschikt als opslagmedium voor mediabestanden en die tegelijkertijd 
de verbinding met het internet bewerkstelligd zodat u Net Radiozenders en 
updates kunt ontvangen. Alle snoeren en de ‘Link eye’ moeten afzonderlijk 
worden besteld.

Audiomaster
Om N.MUSIC en N.RADIO vanaf BeoMedia 1 te kunnen verspreiden naar audio- 
en videobronnen in de secundaire ruimten, is een N.MUSIC / N.RADIO compatibele 
audiomaster vereist, d.w.z. BeoSound 3000 / 3200 / 9000 / BeoCenter 2 / 
BeoCenter 1.

Videomaster
BeoMedia 1 kan worden aangesloten op alle BeoVision-producten die beschikken 
over een SCART-, VGA- of DVI-I-ingang en die dus CRT, plasma en LCD-
technologie ondersteunen. Aangezien er steeds meer software voor de 
verschillende televisieplatformen wordt vrijgegeven ter ondersteuning van een 
volledig geïntegreerde BeoMedia 1-oplossing, zal de behoefte aan een 
afzonderlijke op BeoMedia 1 aangesloten ’link eye’ langzamerhand verdwijnen en 
zal een meer elegante manier van bedienen mogelijk worden.

Werkkamer PC
BeoMedia 1 wordt geleverd met een cd-rom die een versie van de BeoPlayer en 
BeoPort-software bevat die onder andere N.RADIO en PHOTO ondersteunt.

Opmerking: 
BeoMedia 1 wordt alleen ondersteund op werkkamer PC’s met Windows 
XP of Windows 2000.
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Netwerk en toegangspoort
Routers, hubs/schakelaars en andere netwerkonderdelen maken geen deel uit van het 
BeoMedia 1-pakket. Als deze elementen nog niet op uw systeem zijn geïnstalleerd, 
moet u deze afzonderlijk aanschaffen en installeren. De verbinding van 
BeoMedia 1 naar het netwerk kan zowel worden gerealiseerd met snoeren als in 
de vorm van een draadloze oplossing. Er kan namelijk een draadloze PCMCIA-
netwerkkaart op de eenheid worden ingebouwd. Als er een nieuw netwerk wordt 
opgezet, raadt Bang & Olufsen het gebruik van beschermde CAT 6-snoeren aan.

In eerste instantie heeft BeoMedia 1 een Ethernet-netwerkverbinding nodig die 
het mogelijk maakt om internetpagina’s te bekijken, bijv. www.bang-olufsen.com. 
Bij levering is de BeoMedia 1 geconfi gureerd voor gebruik van een dynamisch 
toegewezen IP-adres dat overeenkomt met de standaard netwerkinstellingen, 
zodat u verzekerd bent van een complete plug & play-oplossing. 
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Installatieoverzicht
Het volgende gedeelte geeft een stap-voor-stap omschrijving van de installatie van 
BeoMedia 1. Volg de richtlijnen op en gebruik de cijfers en instructies die 
betrekking hebben op de BeoVision-televisie die in de betreffende opstelling wordt 
gebruikt.

Deze handleiding is opgedeeld in twee hoofdgebieden: 

– Een omschrijving van de manier waarop BeoMedia 1 op de televisie en het Link-
systeem moet worden aangesloten en als zelfstandig systeem moet worden 
gestart als er geen netwerkverbinding is.  

– Het netwerkgedeelte met de instelling van het IP-adres en, indien nodig, een 
draadloos netwerk en de installatie van BeoPlayer-software op de werkkamer PC.

Bij het instellen van BeoMedia 1 dient u gebruik te maken van een standaard 
computertoetsenbord en muis. Om het netwerk te confi gureren hebt u informatie 
van de Internet Service Provider nodig waarin de betreffende internetverbinding 
wordt omschreven.

BeoMedia 1 introduceert een aantal nieuwe technoloieën en verbindingen naar 
meerdere externe apparaten. Als de installatie eenmaal succesvol is voltooid, is 
BeoMedia 1 een ’zwarte doos’ die, net als andere Bang & Olufsen-bronnen, 
volledig geïntegreerde bediening biedt met de Beo4-afstandsbediening en die over 
het algemeen geen speciaal onderhoud vereist. 

Eventuele updates van de systeemsoftware worden volledig automatisch via de 
internetverbinding geïnstalleerd.
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BeoMedia 1 aansluiten op een televisie
Afhankelijk van de vraag of de televisie een SCART- of een DVI-I-ingang heeft, zijn 
er twee mogelijkheden. Als de televisie over een DVI-I-ingang beschikt, dan dient 
deze ingang te worden gebruikt omdat dit leidt tot de beste beeldkwaliteit. De 
term ‘DVI’ heeft betrekking op twee verschillende soorten ingangen.

– DVI-D: ondersteunt alleen digitale signalen, het soort ingang dat gebruikt wordt 
voor de huidige versie van de BeoVision 6 – 22.

– DVI-I: ondersteunt analoge en digitale signalen, het soort ingang dat gebruikt 
wordt voor de BeoVision 7 – 32/40 en de BeoVision 6 – 26.

De huidige versie van BeoMedia 1 biedt de volgende video-ingangen:

– Analoge VGA-monitoruitgang die op een televisie kan worden aangesloten met 
een DVI-I-ingang of een televisie met VGA-ingang.

– Analoog Y/C-signaal dat kan worden aangesloten op de AV-ingang van de televisie 
via een SCART-kabel. Niet alle SCART-ingangen op een BeoVision-televisie 
ondersteunen Y/C-signalen. Gebruik de alternatieve CVBS-uitgang op BeoMedia 1.

– Analoog CVBS-signaal dat kan worden aangesloten op de AV-ingang van de 
televisie via een SCART-kabel.

Opmerking: 
SPDIF-uitgang op BeoMedia 1 is ALLEEN voor toekomstig gebruik.

Opmerking: 
Zie de Productconfi guratiehandleiding (PCG) voor meer informatie over 
het aansluiten van de ‘Link Eye’.

Volg de instructies op de volgende pagina’s om na te gaan hoe BeoMedia 1 op 
een televisie moet worden aangesloten met respectievelijk een SCART-ingang en 
een DVI-I-ingang.
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BeoVision-televisie met SCART – Y/C-ingang /CVBS-ingang
Deze oplossing wordt onder andere gebruikt voor de BeoVision MX-serie, 
BeoVision 1, BeoCenter 1, BeoVision Avant, BeoVision 3, BeoVision 5 en 
BeoVision 6 – 22 waarbij de SCART-ingang een Y/C-signaal of een CVBS-signaal 
ondersteunt.

Voltooi alle aansluitingen zoals aangegeven in de diagram, maar sluit de 
BeoMedia 1 nog niet aan op de voeding voordat de televisie is 
geconfi gureerd.

Opmerking: 
Let erop dat ook het toetsenbord en de muis op BeoMedia 1 zijn 
aangesloten.

BeoMedia 1

AV

MASTER LINK

CVBSVIDEO AUDIO

BeoVisions
without DVI-I

and/or VGA inputs

IR DC

SPDIF

SPDIF

Video
Sluit de S-Video- en/of de CVBS-uitgang op BeoMedia 1 aan op de SCART-
aansluiting op de BeoVision.

Audio
Sluit de mini-jack aan op de audioaansluiting op BeoMedia 1.

Netwerk
De netwerkkabels of een draadloze PCMCIA-netwerkkaart mogen pas 
worden aangesloten als BeoMedia 1 is geconfi gureerd en getest in de 
zelfstandige modus.

Ga naar Instellen van de TV.
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BeoVision-televisie met VGA-ingang
Deze oplossing wordt onder andere gebruikt voor de BeoVision 5 en 
BeoSystem 1 & 2 (BeoVision 4).

Voltooi alle aansluitingen zoals aangegeven in de diagram, en sluit de 
BeoMedia 1 nog niet aan op de voeding voordat de televisie is 
geconfi gureerd.

Opmerking: 
Let erop dat ook het toetsenbord en de muis op BeoMedia 1 zijn 
aangesloten.

BeoMedia 1

MASTER LINK

AUDIO IR

SPDIF

DC

VGA

VGA

R
L

R

L

BeoVisions
with VGA input

For some products this cable is replaced by a 
SCART >>Y/C+CVBS+Audio cable.

SPDIF

CVBS

CVBS

Video
Sluit de VGA-uitgang op BeoMedia 1 aan op de VGA-ingang op de BeoVision.

Audio
Sluit de mini-jack-kabel aan op de audioaansluiting op BeoMedia 1. Sluit de mini-
jack/phono-kabel aan op de L-R-aansluitingen op de BeoVision (Rood op R en wit 
op L).

Netwerk
De netwerkkabels of een draadloze PCMCIA-netwerkkaart mogen pas 
worden aangesloten als BeoMedia 1 is geconfi gureerd en getest in de 
zelfstandige modus.

Ga naar Instellen van de TV.
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BeoVision-televisie met DVI-I-input
Deze oplossing heeft betrekking op de BeoVision 7 – 32/40 en de 
BeoVision 6 – 26.

Voltooi alle aansluitingen zoals aangegeven in de diagram, en sluit de 
BeoMedia 1 en de voeding niet aan voordat de televisie is geconfi gureerd.

Opmerking: 
Let erop dat ook het toetsenbord en de muis op BeoMedia 1 zijn 
aangesloten.

BeoMedia 1

MASTER LINK

AUDIO IR

SPDIF

DC

DVI-I

VGA

R
L

R

L

BeoVisions with
DVI-I input

SPDIF

CVBS

CVBS

Video
Gebruik de meegeleverde VGA-naar-DVI-kabel om de uitgang van de monitor 
op BeoMedia 1 aan te sluiten op de DVI-ingang van de televisie. 

Audio
Sluit de mini-jack-kabel aan op de audioaansluiting op BeoMedia 1. Sluit de mini-
jack/phono-kabel aan op de L-R-aansluitingen op de televisie (Rood op R en wit 
op L). 

Netwerk
De netwerkkabels of een draadloze PCMCIA-netwerkkaart mogen pas 
worden aangesloten als BeoMedia 1 is geconfi gureerd in de zelfstandige 
modus.

Ga naar Instellen van de TV.

BeoVision-televisie met DVI-I-ingang     10

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



BeoVision, Amerikaans model

BeoMedia 1

MASTER LINK

AUDIO

BeoVisions US

IR DC

SPDIF

VGA VIDEO CVBS

COAX
(SPDIF)

R

L

S.VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

VGA

Video
Sluit de VGA-uitgang op BeoMedia 1 aan op de VGA-ingang op de BeoVision.
Sluit de S.Video- en CVBS-stekkers aan op de uitgangsaansluiting op BeoMedia 1 
en de ingangsaansluitingen op de BeoVision.

Audio
Sluit de mini-jack-kabel aan op de audioaansluiting op BeoMedia 1. Sluit de mini-
jack/phono-kabel aan op de L-R-aansluitingen op de BeoVision (Rood op R en wit 
op L).

Netwerk
De netwerkkabels of een draadloze PCMCIA-netwerkkaart mogen pas 
worden aangesloten als BeoMedia 1 is geconfi gureerd en getest in de 
zelfstandige modus.
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Instellen van de televisie
Nu moet de ingang op de televisie waarop BeoMedia 1 wordt aangesloten worden 
geconfi gureerd. Zet de televisie aan en druk op de Beo4 op <MENU> om het 
menu Instellingen te openen.

Selecteer <SETUP> of <OPTIONS> en <CONNECTIONS> om de AV-ingang te 
bepalen waarop BeoMedia 1 moet worden aangesloten. Als de televisie is voorzien 
van applicatiesoftware die volledige BeoMedia 1-functionaliteit ondersteunt, dan 
hebt u de mogelijkheid om PC te selecteren. Selecteer anders V.AUX. Indien u 
toegang hebt tot TV SCART door V.TAPE2 te selecteren, kunt u deze optie 
gebruiken als een alternatief voor V.AUX. Deze oplossing kan alleen worden 
geselecteerd als het V.AUX-commando al in gebruik is. Door dit hele document 
wordt V.AUX in verschillende omschrijvingen gebruikt – dit kunt u te allen tijde 
desgewenst ook lezen als V.TAPE2.

Opmerking: 
Vanaf 6 december 2004 wordt BeoMedia 1 alleen volledig ondersteund 
door de BeoVision 7 – 32/40 en televisies met S2-chassis die over 
softwareversie 15.10 of hoger beschikken. Gebruik servicemenu 
<0> <0> <GO> en MONITOR INFO om de huidige softwareversie te 
bekijken.

Instellen van de televisie     12

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



Beo4 instellen
Om BeoMedia 1 met de Beo4 te kunnen bedienen, moeten er een aantal 
commando’s aan de lijst worden toegevoegd.

Voeg het PC-commando toe aan de lijst als u PC hebt geselecteerd in het menu 
aansluitingen. Als u V.AUX hebt geselecteerd in het menu aansluitingen, voegt 
u V.AUX aan de lijst toe.

Voor directe toegang tot het gebruik van N.RADIO en N.MUSIC, moeten deze 
opties ook aan de lijst in de Beo4 worden toegevoegd. Dit kan alleen als er een 
audiomaster op de Master Link is aangesloten.

Zie de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie over deze bedieningen.
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BeoMedia 1 instellen
Om BeoMedia 1 de eerste keer te kunnen installeren, moet u gebruik maken van 
een standaard computertoetsenbord en muis die rechtstreeks zijn aangesloten op 
de BeoMedia 1-eenheid. Met behulp van het toetsenbord moet de volgende 
installatieprocedure worden uitgevoerd:

– Selecteer BeoMedia 1 als een bron met behulp van PC of V.AUX op de Beo4-
afstandsbediening.

– Sluit de BeoMedia 1 aan op de voeding en schakel het systeem in.

– De opstartprocedure kan nu vanaf het televisiescherm worden gevolgd. U hoeft 
tijdens het proces niets te doen. U kunt eenvoudig wachten totdat het hoofdmenu 
van BeoMedia 1 verschijnt en u uit verschillende bronnen kunt kiezen die op het 
scherm worden afgebeeld.
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Ga naar het Confi guration menu door op het toetsenbord op <R> en vervolgens 
op <9> in het daarop volgende menu te drukken.
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Confi guratiemenu
Afb. 1 Afb. 2

Om de laatste drie menuvelden te activeren, drukt u op het toetsenbord op 
<0> <0> <ENTER> (afb. 2).

Display Timeout
Om ’inbranden’ van het plasmascherm te voorkomen, kunt u desgewenst naar 
‘confi guration menu’ gaan en ‘Settings’ en ‘Display Timeout’ selecteren. In dit 
geval is de parameter ingesteld op ’1 minuut’.

BeoMedia 1 instellen     15
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System settings

Verifi eer de volgende instellingen

Show service menu
Geeft aan dat het mogelijk is het servicemenu op het hoofdmenu van BeoMedia 1 
te selecteren om toegang te krijgen tot het bedieningspaneel en het instellen van 
het netwerk, enz. Zodra het instellen van BeoMedia 1 is voltooid, moet dit veld op 
X worden gezet omdat de klant geen toegang mag hebben.

Command
Als de gekozen VM BeoMedia 1 ondersteunt, worden de commando’s vanaf de 
Beo4 van de televisie naar BeoMedia 1 verzonden via de ML-verbinding. In dat 
geval hoeft u geen extern IR-oog te gebruiken en is dit veld niet zichtbaar. Als de 
VM BeoMedia 1 niet ondersteunt, selecteert u V.AUX en verbindt u een extern 
IR-oog om het signaal van de Beo4 op te vangen.

VM option
Stel de VM option (1 of 2) in op de VM waarop BeoMedia 1 is aangesloten. Dit 
veld is alleen actief als het nodig is een extern IR-oog te gebruiken.

Vanaf dit punt kan voor de meeste instructies de Beo4 worden gebruikt in plaats 
van het toetsenbord. Verlaat het instellingenmenu van het systeem door op <ESC> 
op het toetsenbord te drukken of op <EXIT> op de Beo4. Selecteer nu het veld 
‘Maintenance’ in het Confi guration menu.

BeoMedia 1 instellen     16
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Maintenance menu
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Sofware version
Toont de huidige versie van BeoMedia 1-applicatiesoftware geïnstalleerd op de 
BeoMedia 1-eenheid. Als de verbinding met het netwerk is bewerkstelligd, is het 
mogelijk handmatig te controleren of er bijgewerkte versies van Bang & Olufsen 
beschikbaar zijn en deze te downloaden.

Firmware version
Toont de fi rmwareversie op BeoMedia 1.
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OS image version
Toont de vooraf ingestelde versie van het besturingssyteem van BeoMedia 1.

OS update version
Toont de huidige versie van het besturingssyteem, inclusief updates die via het 
internet beschikbaar zijn gekomen.

HW revision
Toont de hardwareversie op BeoMedia 1.

Verlaat het hoofrmenu door op <ESC> op het toetsenbord te drukken of op 
<EXIT> op de Beo4.
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Gebruik de Beo4 of het toetsenbord om de cursor naar het menu-item SERVICE 
te verplaatsen en duk op <GO> om de selectie te bevestigen. Er verschijnt een 
standaard Windows XP-gebruikersinterface.

Opmerking:
Bij Amerikaanse televisies is het beeld zwart-wit. Ga naar Schermresolutie 
instellen. Of ga verder met de volgende stap. 
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Taal en toetsenbord instellen
Om het voor uw land geldige toetsenbord te gebruiken en om het instellen van 
BeoMedia 1 met uw eigen taalinstellingen te kunnen voltooien, gaat u eerst 
verder met de volgende instellingen. 

Klik op de Start-knop in de linker benedenhoek en selecteer Control Panel. 
Selecteer vervolgens Regional and Language Options.

Stel eerst uw Regionale instellingen in (zoals hieronder weergegeven). 
(Denemarken wordt alleen als voorbeeld gebruikt).

Stel hierna uw plaatselijke toetsenbordinstelligen in. Klik op de tab Language en 
selecteer Details.
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Selecteer uw taal als ‘Default input Language’.

Klik op OK en ga naar het volgende deel. 

Dubbelklik op de klok in de rechter benedenhoek van het scherm en stel de 
datum, tijd en plaatselijke tijdszone indien incorrect in op het menu dat verschijnt.

Pas deze instellingen toe en ga terug naar het bureaublad.
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Schermresolutie instellen
Opmerking: Als Y/C of CVBS wordt gebruikt, zijn er verder geen 
veranderingen meer nodig. 
Ga naar Een netwerk instellen op BeoMedia 1.

Opmerking:  Als DVI-I of VGA wordt gebruikt, zijn de volgende stappen 
niet nodig. (Bij een Amerikaanse televisie is het beeld zwart-wit):

1. Klik op ‘Start’ en klik op ‘Control Panel’.

2. Open ‘Display’ in de ‘Control Panel’ (het venster ‘Display Properties’ verschijnt) en 
klik op ‘Settings’.

3. Selecteer de toets ‘Advanced’ op de tab ‘Settings’. 

4. Bij Amerikaanse televisies, klikt u op de tab ‘S3Display’, of gaat u verder met 
punt 6.

5. Selecteer NTSC in het dropdown-menu ‘TV Type’. 
Klik op ‘Apply’ en het beeld komt in kleur tevoorschijn.
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6. Selecteer de instellingentab ‘Monitor’.

7. Controleer of het vinkje bij ‘Hide modes that this monitor cannot display’ is 
verwijderd.

8. Pas deze instelling toe.

9. Selecteer de instellingentab ‘Adapter’.

10. Klik op ‘List All Modes’ en selecteer de meest geschikte schermresolutie, 
afhankelijk van uw systeem.
(De tabel hieronder laat een aantal voorbeelden zien)

11. Klik op ‘OK’ in het venster ‘List All Modes’ en ‘Apply’  in het venster ‘Multiple 
Monitors’.

Plaatselijke schermresoluties:
TV Resolutie
BeoVision 6 – 26 1280x768
BeoVision 7 – 32/40 1366x768
BeoVision 4 – 42/50/65              (VGA-ingang) 1366x768

Opmerking: Voor alle hierboven genoemde voorbeelden geldt dat ‘true 
colour 32 bit’ en ‘60 Hertz’ gebruikt moet worden.
Opmerking: Afhankelijk van het scherm kan het nodig zijn het beeld 
horizontaal en vervolgens ook verticaal aan te passen (zie hiervoor de 
handleiding van de televisie).
Opmerking: Ga bij Amerikaanse televisies terug naar Taal en toetsenbord 
instellen.

BeoMedia 1 is nu geconfi gureerd om te functioneren in de zelfstandige modus 
zonder dat het noodzakelijkerwijze op een netwerk aangesloten moet zijn. 
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Een netwerk instellen op BeoMedia 1
Als er een draadverbinding wordt gebruikt die aanbevolen wordt door Bang & 
Olufsen, kunt u de netwerkkabel van de router naar BeoMedia 1 verbinden. Kijk ter 
controle van de fysieke netwerkverbinding of de groene LED op de netwerkkaart 
brandt. Als de klant de voorkeur geeft aan een draadloze netwerkverbinding, dan 
ondersteunt BeoMedia 1 Amitech-drivers. Deze PCMCIA-kaart moet vervolgens in 
de BeoMedia 1 worden gestoken. Selecteer SERVICE in het hoofdmenu van 
BeoMedia 1 om de netwerkinstellingen te kunnen beheren.

Test de netwerkverbinding door Internet Explorer op te starten en vervolgens een 
internetadres in te voeren, bijvoorbeeld www.bang-olufsen.com.

Als het mogelijk is de pagina te bekijken, zijn de instellingen juist. Ga dan naar 
Controleren op updates. Als de pagina niet getoond wordt, gaat u als volgt verder. 

BeoMedia 1 is standaard ingesteld op het automatisch verkrijgen van 
netwerkverbindingen zoals IP-adressen en toegangspoorten, van een DHCP-server.

Verschillende netwerkinstellingen, zoals netwerk via draadloos of netwerk met 
behulp van statisch IP-adres, kunnen extra instellingen van de BeoMedia 1 
vereisen.

Hieronder treft u een handleiding aan met de verschillende instellingen die 
toegepast kunnen worden.

Netwerkinstellingen
Selecteer ‘Network Connections’’ in het Control Panel. Hiermee roept u een 
overzicht op van de verschillende netwerkverbindingen. 

Klik met de rechtermuisknop op de juiste netwerkverbinding.
– Local Area Connection – te gebruiken als BeoMedia 1 is aangesloten op een 

draadverbinding.
– Wireless Network Connection – te gebruiken als BeoMedia 1 is aangesloten via 

een draadloos netwerk.

Selecteer Properties zoals hieronder weergegeven.

Selecteer nu een netwerkinstelling die past bij de betreffende installatie. Als 
gebruik wordt gemaakt van dynamische toewijzing van IP-adressen (DHCP), de 
meest gebruikelijke instelling, dan hoeft u alleen maar ‘Obtain an IP-address 
automatically’ te selecteren en hoeft u de adressen voor IP en DNS niet handmatig 
in te voeren. 
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In gevallen waarbij BeoMedia 1 een specifi ek IP-adres, enz. moet gebruiken dat 
voor het betreffende netwerk is gedefi nieerd, dan moet deze informatie hier 
worden ingevoerd.

Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) uit de lijst en klik op de toets Properties.

Als het instellen van WINS en/of andere DNS-instellingen is vereist, klikt u op 
de toets Advanced (niet in deze handleiding omschreven).
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Bij het gebruik van een draadloze verbinding
In deze opstelling moet het thuisnetwerk van de klant worden geselecteerd.
Bij de tab Wireless Networks kunt u de nodige instellingen aanpassen, zoals het 
toevoegen van een voorkeursnetwerk en het veranderen van eigenschappen (SSID 
en WEP Key) van het gewenste netwerk.

Opmerking: Network Key. Het is heel belangrijk dat u deze sleutel van de 
klant krijgt. Verderop in dit document wordt dit WLAN KEY genoemd. Het 
is belangrijk dat deze sleutel wordt ingevoerd in de ‘Network Settings’– 
WLAN Key (zoals omschreven op de volgende pagina). 

Opmerking: BeoMedia 1 onddersteunt het herstel van de volgende 
Network Authentication in WLAN: Open, Shared, WPA-PSK. Als de 
gegevensencryptie WEP is, moet de Key Index worden ingesteld op 1. 
Wijzigingen onder tabs ‘Authentication’ en ‘Connection’ zijn niet meer 
beschikbaar na ‘Recovery’.

De netwerkinstellingen voltooien
Test de netwerkverbinding door Internet Explorer op het bureaublad op te starten, 
en test vervolgens of er een internetverbinding is door een internetadres in te 
voeren, bijvoorbeeld www.bang-olufsen.com. Verifi eer of de gevraagde pagina 
verschijnt en verlaat het BeoMedia 1-hoofdmenu door op <EXIT> te drukken op 
de Beo4.

Opmerking: De N.RADIO-bron werkt op dit moment nog niet omdat de 
noodzakelijke gebruikersregistratie eerst uitgevoerd moet worden.

Controleren op updates
De volgende stap is ervoor zorgen dat BeoMedia 1 beschikt over de meest recente 
softwareversies. Volg de volgende stappen op:

1. Ga naar het BeoMedia 1-hoofdmenu (druk op PC of V.AUX op de Beo4) en druk 
op de rode knop op de Beo4.

2. Selecteer <9> om naar het Confi guration menu  te gaan.
3. Selecteer Maintenance en ga vervolgens naar Software version.
4. Druk op <GO> om te kijken of er software-updates zijn – Als er een nieuwere 

softwareversie beschikbaar is, drukt u op <GO> om de update te starten.
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Wachtwoord BeoMedia 1 wijzigen
Deze stap is zeer belangrijk om het gebruik van BeoMedia 1 zo veilig mogelijk te 
maken. Allereerst moet u naar het Confi guration menu op BeoMedia 1 gaan en 
Network Settings selecteren.

Als een draadloos netwerk met WEP/WPA-beveiliging wordt gebruikt, voert u de 
WEP/WPA-sleutel in onder ‘WLAN key’.

Het door de gebruiker aangeleverde wachtwoord moet nu worden ingevoerd. 
Druk hierna op <ENTER> om het nieuwe wachtwoord op te slaan (Wacht op 
bevestiging).

Noteer het nieuwe wachtwoord voor later gebruik van de client pc. 

Opmerking: Hierna zijn het toetsenbord en de muis op BeoMedia 1 niet 
langer nodig.

Opmerking: Na het updaten en na het opvolgen van alle hierboven 
beschreven hoofdstukken, kunt u het SERVICE menu deactiveren. Volg 
hiertoe de stappen bij activeren/deactiveren van het ‘service menu’ 
op Systeeminstellingen, pagina 16, of herstart BeoMedia 1.
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 Instellen van de werkkamer PC
De volgende stap betreft het installeren van de client software op de werkkamer 
PC, zodat het mogelijk is mediabestanden over te brengen naar en te beheren op 
BeoMedia 1. Afhankelijk van de confi guratie kan het gaan om BeoPlayer- of 
BeoPort-software.

Als de klant een BeoPort/BeoLink PC 2 in zijn Master Link-systeem heeft 
opgenomen, moet BeoPort-software worden geïnstalleerd.
Denk eraan tijdens de installatieprocedure Main PC = no in te stellen, zoals 
hieronder weergegeven.

Als de klant geen BeoPort/BeoLink PC 2 in zijn Master Link-systeem heeft 
opgenomen, is het voldoende om alleen BeoPlayer-software te installeren.

Het is belangrijk dat de werkkamer PC op hetzelfde netwerk is aangesloten als 
BeoMedia 1, en dat deze juist is geconfi gureerd en aangesloten op het netwerk 
voordat de client software op de pc wordt geïnstalleerd.

Opmerking: Er mag slechts één BeoMedia 1 tegelijkertijd op het netwerk 
worden aangesloten. Dit betekent dat u in uw thuisnetwerk slechts één 
werkkamer PC op één BeoMedia 1 kunt aansluiten. 

Start de installatie van de client software met behulp van de meegeleverde cd-rom 
en volg de instructies op het scherm op. Dit doet u door het juiste .exe-bestand 
vanaf cd-rom te selecteren.
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Klik op de registratiepagina op ‘Own a BeoMedia 1’. Als u Windows XP met 
Servicepack 2 op de client pc hebt geïnstalleerd, klikt u op ‘Unblock’ als de 
‘Windows Security Alert’ verschijnt. De hier weergegeven afbeelding is een 
screendump van een Engelse versie van Windows XP. Als er een andere taalversie 
op de client pc is geïnstalleerd, zal het scherm er waarschijnlijk iets anders uitzien. 
Hierna zoekt de pc automatisch het netwerk op en probeert deze een verbinding 
tot stand te brengen naar BeoMedia 1. Hiermee weet u zeker dat er toegang is 
vanaf BeoPlayer/BeoPort naar de lokatie op de harde schijf van BeoMedia 1 waar 
de mediabestanden zijn opgeslagen.
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Opmerking: In de meeste gevallen kan het proces van installatie van client 
software BeoMedia 1 zelf detecteren en verbinden zodat u niet zelf 
handmatig een IP-adres hoeft te zoeken en in te voeren.
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Als BeoMedia 1 door de werkkamer PC is gevonden, verschijnt er een prompt 
en wordt er naar uw inlogwachtwoord gevraagd.

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Afbeeldingen 1 tot en met 3 zijn voorbeelden. De client pc probeert BeoMedia 1 te 
lokaliseren met IP Address 192.168.001.101. Als u naar Network info op 
BeoMedia 1 gaat, ziet u dat deze het IP-adres 10.8.11.120 (afb. 2) toegewezen 
heeft gekregen. Dat is de waarde die in het dialoogvenster ingevoerd moet 
worden (afb. 3). De hostname is BeoMedia en dit kan eveneens in het 
dialoogvenster worden ingetypt.

Als de verbinding met BeoMedia 1 is gerealiseerd, vult u gebruikersnaam en e-mail 
in. Dit moet u doen om de registratie in z’n geheel te voltooien en om toegang te 
krijgen tot CDDB en N.RADIO. Als u eerder BeoPlayer- of BeoPort-software heeft 
geregistreerd, kunnen deze gegevens weer gebruikt worden.
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In een eerder stadium is het standaard wachtwoord voor BeoMedia 1 gewijzigd 
in een gebruikersafhankelijk wachtwoord. Voer dit nieuwe wachtwoord in en 
selecteer ‘OK’.  Let erop dat het wachtwoord wel hoofdlettergevoelig is.

Als BeoMedia 1 om welke reden dan ook geen netwerk kan vinden, verschijnt er 
een dialoogvenster (afb. 1). Ga naar het hoofdmenu van BeoMedia 1. Selecteer 
‘Confi guration’ en ‘Network info’ (afb. 2) en let op het IP-adres en de hostname. 
Vervolgens moet u het IP-adres en de hostname in het dialoogvenster invoeren 
(afb. 3). Als u een van de velden selecteert, verschijnen de letters en nummers in 
het zwart en zijn de andere velden grijs. Het zwarte veld geeft aan dat u hierin 
kunt typen. Nadat u het IP-adres hebt ingegegeven, klikt u op ‘OK’ en vervolgens 
zal de client pc BeoMedia 1 detecteren en aansluiten.
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Klik op Submit om uw gegevens te registreren. Daarmee is de installatie van 
de client software voltooid.
Als een ‘Windows Safety Alert’ verschijnt, klikt u op ‘Unblock’ om de registratie 
alsnog te voltooien.
De hier weergegeven afbeelding is een screendump van een Engelse versie van 
Windows XP. Als er een andere taalversie op de client pc is geïnstalleerd, zal het 
scherm er waarschijnlijk iets anders uitzien.
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Opmerking: Registreer altijd – anders zullen N.RADIO en andere belangrijke 
eigenschappen niet functioneren.

Test de instellingen door N.RADIO via Beo4 in het BeoMedia 1-menu te selecteren. 
Het bijwerken van de beschikbare radiozenders kan even duren. Als u naar 
N.RADIO kunt luisteren, is de installatie voltooid. 
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Instellingen opslaan
Om te allen tijde terug te kunnen gaan naar de nu ingevoerde confi guratie, 
is het noodzakelijk de instellingen op te slaan. Dit doet u door naar het 
Confi guration menu te gaan en ‘Recovery’ te selecteren.

Vervolgens gaat u naar ‘Save settings’ en drukt u op de Beo4 op <GO>. Nu 
worden alle tijdens het installatieproces ingevoerde instellingen opgeslagen. Het is 
in de toekomst altijd mogelijk om BeoMedia 1 naar deze instellingen te herstellen 
door de herstelprocedure te volgen (niet in dit document omschreven). 
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 Onderhoud van systeemsoftware
BeoMedia 1 wordt automatisch via het internet geüpdatet omdat BeoMedia 1 
dagelijks contact onderhoudt met de server bij Bang & Olufsen om te controleren 
of er een nieuwere versie van geïnstalleerde programma-elementen beschikbaar is. 
Als dat het geval is, wordt de update op de achtergrond gedownload en 
opgeslagen op de harde schijf zonder dat de gebruiker er iets van merkt.

De volgende programma-elementen worden in de BeoMedia 1-instellingen 
geüpdatet:

– Besturingssysteem (Embedded XP)
– Anti-virusprogramma
– Bang & Olufsen BeoMedia 1-software
– Firmware 

De nieuwe BeoMedia 1-programma-update wordt automatisch op een vooraf 
bepaald tijdstip geïnstalleerd, mits BeoMedia 1 in gebruik is. Als BeoMedia 1 
in gebruik is, wacht het systeem totdat de klant het bronmenu, bijvoorbeeld 
PHOTO of N.RADIO, heeft verlaten.

Werkkamer PC
Nieuwe BeoPlayer- / BeoPort-software

Er wordt een nieuwe versie van BeoPlayer / BeoPort op BeoMedia 1 opgeslagen, 
en de klant ontvangt een bericht op de werkkamer PC dat er een update 
geïnstalleerd kan worden als het pc-programma gestart wordt.

Een nieuwe versie kan worden geïnstalleerd zonder dat de eerdere versie eerst 
verwijderd moet worden.

Opmerking: het registratieproces moet altijd worden voltooid.
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