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BeoLink® Passive

Käyttöönotto-ohje



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien
89/336 ja 73/23 määräykset. 

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
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Päähuone

Linkkihuone

Päähuoneeksi kutsutaan tilaa,
jonne olet sijoittanut musiikki-
laitteistosi ja/tai videojärjestel-
mäsi.

Linkkihuoneeseen asennetaan
BeoLink Passive -asennussarja.
BeoLink Passive -sarjan asenta-
misessa suosittelemme seuraa-
vaa työjärjestystä:
1 Sulje koko Bang & Olufsen 

-laitteistosi. Irrota kaikki
verkkopistokkeet seinäkos-
kettimista.

2 Suorita tarvittavat asennuk-
set tämän oppaan mukai-
sesti.

3 Liitä koko laitteisto takaisin
verkkoon.

Suosittelemme, että seuraat
huolellisesti tämän oppaan
ohjeita. Jos et ole aiemmin
asennellut kaapeleita, suosit-
telemme asennuksen jättä-
mistä omalle Bang & Olufsen 
-kauppiaallesi.

Sisältö
4 Sijoittaminen
7 Liitännät
9 Valmiina käyttöön

10 Hoito

Tässä oppaassa kuvataan
BeoLink Passive -asennussarjan
asentaminen ja liittäminen
Master Link -pohjaiseen
BeoLink-järjestelmään.
BeoLink Passive -asennussarjan
mukana niinikään toimitetussa
käyttöohjeessa kuvataan jo
asennetun laitteiston käyttö.
BeoLink-järjestelmä mahdollis-
taa päähuoneen laitteiston 
ohjaamisen ja kuuntelemisen
linkkihuoneesta käsin. Linkki-
huone liitetään päähuonee-
seen Master Link -kaapelilla.
Päälaitteistosta sekä BeoLink
Passive -asennussarjasta tulevat
ML-kaapelit yhdistetään ML-
liitosrasiassa. 
ML-kaapelia, ML-liitosrasioita
sekä muita tarvikkeita saat
Bang & Olufsen -kauppiaaltasi. 



Jos asunnossasi on useampia
kauko-ohjausvastaanottimia,
sijoita ne siten, että kauko-
ohjain vaikuttaa vain yhteen
vastaanottimeen kerrallaan.

Asennuksen suunnitteleminen
BeoLink Passive -asennussarja
koostuu kahdesta pääosasta:
– Kauko-ohjausvastaanotin-

säätöosa vastaanottaa
kauko-ohjaimen käskyt.

– BeoLink Passive -vahvistinosa
syöttää kaiuttimien vaa-
timan tehon.

Ota huomioon seuraavat 
seikat:
– Varmista ennen aloittamis-

ta, että Sinulla on saatavilla-
si kaikki tarvittavat ruuvit,
kaapelit, kiinnikkeet, seinä-
tulpat jne. Kysy lisää Bang &
Olufsen -kauppiaaltasi.

– Älä liitä laitteita verkkoon
ennen kuin kaikki kytkennät
ovat valmiit.

– Laitteiston kaikki yksiköt on
sijoitettava kuiviin sisätiloi-
hin, ei siis ulkosalle. Kaapelit
voidaan kuitenkin halutta-
essa vetää myös ulkokautta.

■ BeoLink Passive -kauko-
ohjausvastaanotinosa:

– Vastaanotinosan käyttöläm-
pötila-alue on 0 - 55 Celsius-
astetta. Sen altistaminen
joko kylmemmälle tai 
kuumemmalle ympäristölle
saattaa jumiuttaa koko lait-
teiston.

– Vältä vastaanotinosan sijoit-
tamista suoraan auringon-
tai kohdevaloon tai lähelle
laajakaistaista kohinaa tuot-
tavia laitteita (esim. valon-
himmentimet), koska vastaa-
nottimen kauko-ohjaus-
herkkyys saattaa alentua.

– Vastaanotinosan mukana
toimitetaan viiden metrin
kaapeli. Mikäli tarvitset 
pitempää kaapelia, käytä
erityistä matalakapasitans-
sista kaapelia. Kaapelia voit
hankkia tarvikkeena Bang &
Olufsen -kauppiaaltasi. Sen
tilausnumero on 6270668, ja
sen pituus on 15 metriä.

– Sijoita vastaanotin siten,
että se kykenee vastaanot-
tamaan kauko-ohjaimen
käskyt.

– Jos sijoitat vastaanottimen
oven viereen sopivalle kor-
keudelle, voit huoneeseen
saapuessasi tai sieltä pois-
tuessasi käynnistää ja sulkea
äänentoiston. Jos sijoitat
vastaanottimen puhelimesi
lähettyville, voit puhelimen
soidessa vaientaa kaiutti-
met.

S I J O I T T A M I N E N4
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3

Sijoita vahvistinosa tukevalle
pinnalle, kuten paljaalle lat-
tialle, hyllylle tai kaapin 
pohjalle. Jätä laitteen yläpuo-
lelle noin viisi senttimetriä
tilaa ilmankiertoa varten.
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Vahvistinosan kiinnittäminen
seinään
Vahvistinosan takalevyssä on
nostoaukot, joita käyttäen
vahvistinosa voidaan kiinnit-
tää seinään. 

Huomaa: Kevyet – ei-kantavat
– väliseinät tehdään nykyään
useimmiten kipsilevystä, 
esimerkiksi Gyprocista.
Kipsilevyyn suoraan kierretty
ruuvi ei riitä kantamaan vah-
vistinosan painoa. Mikäli kiin-
nität vahvistinosan kispilevyyn,
käytä riittävän tukevia ankku-
reita tai muita luotettavia kiin-
nikkeitä.

■ BeoLink Passive -vahvisti-
nosa:

– Vahvistinosan käyttölämpö-
tila-alue on 10 - 40 Celsius-
astetta. 

– Vahvistimen verkkojohto on
turvallisuussyistä kiinnitet-
tävä sen runkoon sivun 7
ohjeiden mukaisesti.

– Jos kiinnität vahvistimen sei-
nälle, varmista, että käyttä-
mäsi ruuvit ja mahdolliset
levykiinnikkeet tai muovitul-
pat riittävät kantamaan
vahvistimen painon. Jos
epäröit, kysy kauppiaaltasi.



>>Sijoittaminen6

Vastaanotinosan kiinnittämi-
nen seinään

A B C
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1

2

3

4

5

35 mm – 11/2"

5 mm – 1/4"

BeoLink Passive -vastaanotin-
osa
Liitä joko mukana toimitettu
kaapeli tai tarvikkeena saata-
va matalakapasitanssikaapeli
(katso sivua 4) BeoLink Passive
-vastaanotinosaan.
1 Katkaise kaapeli sopivan

mittaiseksi. Mittaa kaapeli
vahvistinosalta vastaanotti-
melle. Kuori kaapeli kuvan
mukaisesti. 

2 Pujota kaapeli vedonpoisti-
men F läpi ja liitä johtimet
liitinrimoihin oikeassa järjes-
tyksessä. Kiristä vedonpois-
tin F.

3 Kiinnitä vastaanottimen ta-
kalevy. Kiinnitä vastaanotin
seinäkiinnikkeeseensä sivun
5 ohjeiden mukaisesti.

4 Liitä kaapelin toisen pään
liitin vahvistinosan liitti-
meen IR.

Käsittele kaikkia kaapeleita
varoen. Vältä liian jyrkkiä mut-
kia. Älä taivuttele äläkä kierrä
kaapeleita. Vältä myös kaape-
leihin kohdistuvia iskuja ja pu-
ristuksia. 

Liitä kaapelin johtimet vastaan-
otinosaan seuraavassa järje-
styksessä:

1: Keltainen
2: Harmaa
3: Vihreä
4: Valkea
5: Ruskea

Kuori kaapelin vastaanotti-
meen tuleva pää. Kuori johti-
met. Kierrä kunkin johtimen
säikeet yhteen ja taivuta ne
taaksepäin.



BeoLink-kaapelin liitännät
Päähuone: Liitä Master Link 

-kaapeli päälaitteen MASTER
LINK -liittimeen ja vie 
kaapeli liitosrasialle.

Linkkihuone: Liitä Master Link 
-kaapeli BeoLink Passive 
-sarjan vahvistinosan 
MASTER LINK -liittimeen ja
vie kaapeli liitosrasialle.

Liitosrasia: Liitä kaapelit liitos-
rasian mukana toimitetun
ohjeen mukaisesti. Ohjeessa
kerrotaan liitosrasian monista
eri käyttömahdollisuuksista.

Kaiutinliitännät
Liitä käyttämäsi passiivikaiutti-
met vahvistinosan SPEAKERS L -
ja R -liittimiin (vasen ja oikea
kanava).

Vahvistinosan POWER LINK 
-liitin ei ole passiivikaiuttimien
yhteydessä käytössä.

Verkkoliitäntä
Liitä verkkojohto BeoLink
Passive -sarjan vahvistinosan 
liittimeen, jossa on merkintä ~.
Varmista verkkojohto pidikke-
ellä G.

>>Tilslutninger8

MASTER LINKIR POWER LINK SPEAKERS
R     8 Ω     L

~

~

G

Päähuoneen
laitteiston
liitäntä

Päähuonen laitteisto Linkkihuoneen laitteisto

Liitosrasia
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Kun olet tarkistanut kaikki
kytkennät, liitä verkkoon
ensin päälaitteistosi, sen jäl-
keen BeoLink Passive -vah-
vistinosa.
Verkkoon liitetty vahvistinosa
on valmiustilassa. Vahvistin
käynnistyy automaattisesti,
jolloin merkkivalo vaihtuu vih-
reäksi.
Normaaliolosuhteissa laitteis-
tosi on nyt käyttövalmis.
Määrätyissä kokoonpanoissa
joudut kuitenkin esiohjelmoi-
maan  laitteistosi.
BeoLink Passive -sarja voidaan
esiohjelmoida seuraaviin ko-
koonpanoihin (optio-ohjel-
mointi):

Optio 0: käytetään haluttaessa
kytkeä BeoLink Passive
kauko-ohjaustoiminto pois
päältä (takaisinkytkentä 
tapahtuu valitsemalla jokin
muu optio).

Optio 4: Asennussarja ja 
päälaitteisto sijaitsevat 
samassa tilassa.

Optio 5: Televisio ja asennus-
sarja samassa tilassa.

Optio 6: Käytetään 
kokoonpanoissa, joissa
pääjärjestelmä on yhdessä
huoneessa ja BeoLink
Passive toisessa, kuten 
kuvattu tässä oppaassa
(tämä on tehdasasetus).

Ohjelmointi Beo4-ohjaimella
– Paina ja pidä alaspainettuna

valmiustilapainiketta. Paina
samanaikaisesti LIST. Kun
ohjaimen näyttöön ilmestyy
teksti OPTION?, vapauta 
painikkeet ja paina GO.

– Etsi LIST-painikkeen avulla
ohjaimen näyttöön L.OPT ja
anna haluamasi option nu-
mero (0, 4, 5 tai 6).

Ohjelmointi Beolink 1000 
-ohjaimella
– Paina LINK, haluamasi 

option numero (0, 4, 5 tai 6)
ja lopuksi STORE.

Esiohjelmointi tehdään Bang
& Olufsen -kauko-ohjaimella
sekä päälaitteiston että link-
kihuoneen laitteiston ollessa
valmiustilassa.



H O I T O10

Puhdista pinnat mietoon pesu-
aineliuokseen kastetulla, tip-
pumattomaksi kierretyllä, nuk-
kaamattomalla pyyhkeellä.
Vahvistinosan jäähdytysritilä
voidaan puhdistaa harjalla ja
pölynimurilla.

Älä milloinkaan käytä alkoho-
lia tai mitään muutakaan liuo-
tinta BeoLink Passive -sarjan
puhdistukseen!

TIMER

PLAY
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www.bang-olufsen.com


