PORTUGUÊS

Não é possível instalar BeatJam no SO antes do Windows® 98.
®

ENGLISH

You cannot install BeatJam on OS before Windows® 98.
Use BeatJam in Windows® 98 Second Edition or later.

Utilizar BeatJam em Windows 98 Second Edition ou posterior.

Fechar os outros programas quando instalar.

Close other programs when installing.

Se outros programas estiverem rodando, a instalação pode falhar.

Certificar-se de instalar o programa antes de conectar.
O acionador de dispositivo Net MD também é instalado junto com o BeatJam.
Se esta unidade for conectada antes da instalação, pode não funcionar apropriadamente.
“Add Hardware Wizard” pode aparecer quando o PC for conectado. Neste caso, clicar
em [Cancel].

Sobre cópia de segurança dos dados de música

If other programs are running, installation may fail.

Be sure to install the software before connecting.
Net MD device driver is also installed along with BeatJam.
If the unit is connected before installation, it may not function properly.
“Add Hardware Wizard” may appear when connecting to a PC. In this case, click [Cancel].

About backup of music data

Quando realizar recuperação ou operações que possam modificar o sistema, salvar os
dados de música como a seguir.
Clicar Windows [Start] e selecionar [All Programs *1 - Justsystem - BeatJam - BeatJam
Backup Tool].
Consultar Ajuda da janela “BeatJam Backup Tool” para mais detalhes.

When performing recovery or operations that may modify the system, save music data
as follows.
Click Windows [Start] and select [All Programs *1 - Justsystem - BeatJam - BeatJam
Backup Tool].
Refer to Help from “BeatJam Backup Tool” window for details.

*1 “All Programs” é exibido no Windows® XP. “Program” aparece no Windows® Me/98SE/
2000.

*1 “All Programs” is displayed in Windows® XP. “Program” appears under Windows® Me/
98SE/2000.

Restauração de Sistema para Windows® XP/Windows® Me.
®

®

Se [System Restore] for executada no Windows XP ou Windows Millennium Edition,
as músicas gerenciadas pelo BeatJam podem não ser reproduzidas.
Certificar-se de salvar os dados das músicas da [Backup Tool] antes de executar a
[System Restore]. Após isso, restaurar os dados de cópia de segurança.

Sobre o disco rígido

System restoration for Windows® XP/Windows® Me.
If you execute [System Restore] in Windows® XP or Windows® Millennium Edition, tracks
managed by BeatJam may not be played back.
Be sure to save music data from [Backup Tool] before executing [System Restore]. After
that, restore backup data.

About hard disk

BeatJam reconhece estrutura de dados no disco rígido para proteger e gerenciar os
dados de música.
Utilizar somente o Windows [Disk Defragmenter]. Os dados de música podem não ser
lidos se outro programa utilitário for utilizado.
É recomendável que os dados de música sejam armazenados em um dispositivo de
disco rígido interno. A letra do dispositivo de disco rígido externo pode ser modificada
dependendo se este está ou não conectado, se a energia está ou não ligada ou se outro
dispositivo for adicionado. Neste caso, BeatJam não poderá reconhecer as músicas
armazenadas anteriormente nem ler dados.
A letra do dispositivo de disco rígido que armazena os dados de música deve permanecer
sempre a mesma.
Se um disco rígido for ajustado como removível, BeatJam não poderá armazenar dados
de música.

Se outro programa compatível com OpenMG já estiver instalado
Antes de instalar o BeatJam, certificar-se de registrar a entrada das músicas que
possuíram seu registro de saída realizado por outro programa. Caso contrário, as músicas
não poderão ter suas entradas registradas devido à atualização.
Quando instalar o BeatJam, uma mensagem pode aparecer para que a atualização do
programa seja realizada. Seguir as instruções exibidas.

Se programas compatíveis com OpenMG são instalados.
Não executar BeatJam com outro programa. Estes podem não funcionar
apropriadamente.

Notas para o modo de suspensão de sistema/hibernação
Não inserir o modo de suspensão de sistema/hibernação durante a reprodução e
gravação ou enquanto um dispositivo externo/mídia está conectado. Não ajustar o
economizador de energia automático.
Se o sistema entrar no modo de suspensão/hibernação enquanto estiver gravando a
partir de um CD, importando arquivos ou registrando a entrada/saída de dados, os dados
de música podem ser perdidos ou o sistema pode não voltar ao normal.
Se a mídia for modificada enquanto o sistema estiver no modo de suspensão/hibernação,
os dados podem ser perdidos após o sistema ser restabelecido.

BeatJam recognizes data structure on hard disks to protect and manage music data.
Use only Windows [Disk Defragmenter]. Music data may not be read if other utility software is used.
It is recommended that music data be stored in an internal hard disk drive. The external
hard disc drive letter may be changed depending on whether or not it is connected, the
power is turned on or another drive is added. In this case, BeatJam can neither recognize the previously stored music data nor read data anymore.
The drive letter of hard disk storing music data should always be the same.
If you set a hard disk as a removable disk, BeatJam cannot store music data.

If another OpenMG compatible software is already installed
Before installing BeatJam, make sure to check in tracks that were checked out with
another software. Otherwise, tracks may not be checked in due to the update.
When installing BeatJam, a message may prompt you to update the software. Follow the
displayed instruction.

If OpenMG compatible software are installed.
Do not run BeatJam with another software. They may not function properly.

Notes for system suspend/hibernation mode
Do not enter the system suspend/hibernation mode during playback and recording or
while an external device/medium is connected. Do not set the auto power saving.
If the system goes into the suspend/hibernation mode while recording from a CD, importing files or checking in/out data, music data may be lost or the system does not
return to normal.
If you change media while in the system suspend/hibernation mode, data may be lost
after the system is restored.

Restrictions for running BeatJam on Windows® 2000/Windows® XP.
Log on as Administrator to install. Refer to the instruction manual of your PC.
When using BeatJam, log on as an “Administrator” or “Power User”.
While running BeatJam, do not connect or remove CD-ROM drive (PC card slot type).
Data may be lost.
NTFS format can be used for standard installation only.

Restrições para executar o BeatJam no Windows® 2000/Windows®
XP.
Identificar-se como Administrador para instalar. Consultar o manual de instruções do
seu PC.
Quando utilizar o BeatJam, identificar-se como um “Administrator” ou “Power User”.
Enquanto executar o BeatJam, não conectar ou remover o acionador do CD-ROM (tipo
fenda de cartão de PC). Os dados podem ser perdidos.
O formato NTFS pode ser utilizado somente para instalação padrão.
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