
BeoLink® Passive

Setting-up Guide



Dette produkt opfylder betingelserne i
EU-direktiverne 89/336 og 73/23. 

Tekniske specifikationer, funktioner og brug
deraf kan ændres uden varsel.
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Hovedrummet

Linkrummet

Hovedrummet er det rum, hvori
man har placeret sit musiksy-
stem og/eller videosystem (ho-
vedrumssystemet).

Linkrummet er det rum, hvori
man skal til at installere en
BeoLink Passive.

Når man skal installere sit
BeoLink Passive, anbefaler vi, at
man følger denne fremgangs-
måde:
1 Sluk for Bang & Olufsen 

systemet og for netspændin-
gen til apparaterne.

2 Udfør installationen som be-
skrevet i denne vejledning.

3 Tænd for netspændingen til
hele systemet.

Vi anbefaler, at man følger an-
visningerne i denne vejledning
omhyggeligt. Hvis man aldrig
før har prøvet at foretage
kabel-installationer, foreslår vi,
at man lader sin Bang &
Olufsen forhandler gøre det.

Indholdsfortegnelse
4 Placering
7 Tilslutninger
9 Klar til brug ...

10 Vedligeholdelse

Denne vejledning beskriver,
hvordan man installerer en
BeoLink Passive i et BeoLink
(Master Link) fordelingssystem.
Betjeningsvejledningen, som
følger med BeoLink Passive, be-
skriver, hvordan systemet skal
betjenes, når det er blevet
installeret.
BeoLink fordelingssystemet gi-
ver mulighed for at betjene sit
hovedrumssystem og lytte til det
i linkrummet. Linkrummet skal
være forbundet til hovedrum-
met med et Master Link kabel.
For at kunne forbinde Master
Link kablerne fra hovedrums-
systemet og fra BeoLink Passive
skal man bruge en samledåse.
Kablet og dåsen (og andet til-
behør) kan man købe hos sin
Bang & Olufsen forhandler.
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Hvis man har installeret flere
enheder i huset, skal man
sørge for, at fjernbetjenings-
enheden kun kan aktivere een
modtager ad gangen.

Placer forstærkerboksen på et
stabilt underlag, f.eks. på et
gulv uden tæppe, en hylde
eller i bunden af et skab.
Der skal være ca. 5 cm frit rum
over forstærkerboksen for at
opnå tilstrækkelig ventilation.

Planlægning af installationen
BeoLink Passive består af føl-
gende to dele:
– BeoLink Passive modtageren

(nærbetjeningspanel samt
fjernbetjeningsmodtager).

– BeoLink Passive forstærker-
boksen.

Vi har nedenfor anført en ræk-
ke gode råd og krav vedrørende
placeringen af BeoLink Passive:
– Før man påbegynder arbej-

det, skal man kontrollere, at
man har alle de nødvendige
kabler, samledåser, skruer,
murpløkker m.v. Er man i
tvivl, bedes man henvende
sig til sin Bang & Olufsen for-
handler.

– Tænd ikke for netspænding-
en til nogen af apparaterne i
systemet, før tilslutningerne
er udført.

– Alle enheder i systemet skal
placeres et tørt sted, d.v.s.
ikke udendørs (kablerne må
dog gerne føres udendørs).

■ Beolink Passive modtageren:
– Modtageren er konstrueret

til at fungere inden for tem-
peraturområdet 0 – 55oC. Hvis
den udsættes for højere eller
lavere temperaturer, kan
den blokere hele systemet.

– Undgå at placere modtage-
ren i direkte sollys eller di-
rekte kunstigt lys (f.eks. et
spotlight) eller tæt ved appa-
rater, der giver elektrisk støj
(f.eks. lysdæmpere), da dette
kan forringe modtagerens
følsomhed overfor fjernbe-
tjeningssignaler.

– Det medfølgende modtager-
kabel er 5 meter langt. Har
man brug for et længere
kabel, skal man bruge et
kabel med en specielt lav ka-
pacitet. Dette kabel kan man
købe hos sin Bang & Olufsen
forhandler (varenr. 6270668,
længde 15 meter).

– Placer modtageren sådan, at
den kan modtage fjernbetje-
ningssignalerne.

– Hvis modtageren er placeret
ved siden af en dør og i pas-
sende højde, kan man let
tænde og slukke på dens
nærbetjeningspanel, når
man går ind i eller ud af
rummet. Hvis den er placeret
tæt ved telefonen, kan man
på samme måde slå højtta-
lerne fra, mens man taler i
telefonen.

P L A C E R I N G
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Montering af forstærkerbok-
sen på væggen
Bagpladen på forstærkerbok-
sen er forsynet med 2 “nøgle-
huller”, der kan bruges til
montering af boksen på f.eks.
en væg.

Bemærk! Lette skillevægge er
ofte konstrueret af gipsplader,
der er fastgjort på lodrette
stolper. Gipsplader kan ikke
bære forstærkerboksens
vægt! Ønsker man at montere
BeoLink Passive forstærker-
boksen på en sådan væg, er
det absolut nødvendigt at
bruge den rigtige størrelse og
type af skruer og murpløkker.

■ BeoLink Passive forstærker-
boksen:

– Forstærkerboksen er kon-
strueret til at fungere inden
for temperaturområdet 10 –
40 oC.

– Af sikkerhedsgrunde skal
netspændingsledningen fast-
gøres til forstærkerboksen
som forklaret på side 7.

– Hvis man ønsker at hænge
forstærkerboksen op på en
væg, skal man altid bruge
den rigtige størrelse og type
af skruer og murpløkker, der
kan bære forstærkerboksens
vægt (afhængigt af væggens
konstruktion og det materia-
le, den er lavet af). Er man i
tvivl, kan man spørge sin
Bang & Olufsen forhandler.
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Montering af modtageren på
væggen
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BeoLink Passive modtager
Brug det medfølgende kabel
(eller evt. kablet med specielt
lav kapacitet, der er nævnt på
side 4) og tilslut BeoLink
Passive modtageren som be-
skrevet her:
1 Afskær kablet til den nød-

vendige længde (fra
BeoLink Passive forstærker-
boksen til modtageren) og
fjern isoleringen som vist.

2 Før kabelenden ind gennem
kabelholderen (F) og for-
bind ledningerne til klem-
merne inden i modtageren i
den angivne rækkefølge.
Stram så kabelholderen (F).

3 Monter bagpladen og fast-
gør BeoLink Passive modta-
geren til væggen som be-
skrevet på side 5.

4 Sæt kablet i stikket mærket
IR på BeoLink Passive for-
stærkerboksen.

Alle kabler skal behandles
med stor forsigtighed. Når
man fører kablerne, skal man
undgå at bøje dem for skarpt
og være forsigtig med ikke at
tvinde dem. Undgå også at
udsætte kablerne for tryk eller
slag.

F

1

2

3

4

5

35 mm – 11/2"

5 mm – 1/4"

Forbind ledningerne i modta-
gerkablet til klemmerne inden
i modtageren i denne række-
følge:

1 = Gul
2 = Grå
3 = Grøn
4 = Hvid
5 = Brun

Fjern isoleringen fra enden af
modtagerkablet. Tvind leder-
ne i hver ledning og bøj dem
bagover.
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BeoLink-tilslutninger
I hovedrummet: Sæt Master

Link kablet i stikket mærket
MASTER LINK på hoved-
rumssystemet og før kablet
til samledåsen.

I linkrummet: Sæt Master Link
kablet i stikket mærket MA-
STER LINK på BeoLink
Passive forstærkerboksen og
før kablet til samledåsen.

Inden i samledåsen: Forbind
kablerne som forklaret i den
folder, der følger med
dåsen. Heri er der oplysnin-
ger om de mange mulighe-
der, dåsen giver, samt om
hvordan kablerne forbindes.

Højttalertilslutninger
Slut de passive højttalere til
stikkene mærket SPEAKERS 
L – R (henholdsvis venstre og
højre højttaler) på forstærker-
boksen.

Stikket mærket POWER LINK
skal ikke anvendes i en
BeoLink Passive opsætning.

MASTER LINKIR POWER LINK SPEAKERS
R     8 Ω     L

~

~

G

Nettilslutning
Sæt netledningen i stikket
mærket ~ på BeoLink Passive
forstærkerboksen og spænd
den fast med kabelholderen
(G).

Tilslutning til
hovedrums-
systemet

Hovedrumssystem Linkrumssystem

Samledåse
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Når man har kontrolleret alle
tilslutninger, tænder man for
netspændingen til hovedrums-
systemet – og derefter til
BeoLink Passive forstærker-
boksen.
Når netspændingen er tændt,
er BeoLink Passive i stand-by.
Forstærkerboksen tænder og
slukker automatisk og er kon-
strueret til at blive stående i
stand-by, når den ikke er i
brug.
Normalt vil BeoLink Passive nu
være klar til brug. I nogle spe-
cielle apparatopstillinger kan
det dog være nødvendigt at
forprogrammere opstillingen.
BeoLink Passive kan forpro-
grammeres til følgende
opstillingssituationer
(Options):

Option 0: Anvendes, hvis man
ønsker at gøre det umuligt
at fjernbetjene BeoLink
Passive (hvis De igen ønsker
at gøre fjernebtjening
mulig, skal De vælge en
anden option).

Option 4: Anvendes, hvis man
installerer BeoLink Passive i
samme rum som hoved-
rumssystem (f.eks. i en stor
L-formet opholdsstue med
to separate lyttepositioner).

Option 5: Anvendes, hvis man
har installeret et fjernsyn i
samme rum som BeoLink
Passive.

Option 6: Anvendes til en op-
stilling, hvor hovedrumssy-
stemet er i ét rum og
BeoLink Passive i et andet –
som beskrevet i denne vej-
ledning (dette er fabriksind-
stillingen).

Betjening med en Beo4:
– Tryk på LIST mens • knap-

pen holdes nede.
Tryk på GO, når displayet på
Beo4 viser OPTION?.

– Tryk på LIST for at få vist
L.OPT, og indtast så det 
ønskede tal (0, 4, 5 eller 6).

Betjening med en Beolink
1000:
– Tryk på LINK, det ønskede

tal (0, 4, 5 eller 6) og så
STORE.

Forprogrammeringen foreta-
ges med en Bang & Olufsen
fjernbetjening. Den skal ud-
føres, mens både systemet i
hovedrummet og linkrummet
står i stand-by.
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TIMER

PLAY

Rengør overfladerne med en
blød, fnugfri klud, der er vre-
det godt op i en opløsning af
lunkent vand med nogle få
dråber af et mildt rengørings-
middel, f.eks. et opvaskemid-
del.
Køleribberne på forsiden af
forstærkerboksen kan rengøres
med en blød børste og en støv-
suger.

Brug aldrig sprit eller andre op-
løsningsmidler til rengøring af
nogen som helst del af BeoLink
Passive.
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www.bang-olufsen.com
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