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Den här produkten uppfyller de krav
som definieras i EEG-direktiven 89/336
och 73/23.

Med förbehåll för ändringar av tekniska
specifikationer, funktioner och deras
användning.
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Huvudrummet

Linkrummet

Huvudrummet är det rum där
du har ditt audio och/eller
videosystem (huvudsystemet)
stående.

Linkrummet är det rum där du
har tänkt dig att installera din
BeoLink Passive utrustning.

När du installerar din BeoLink
Passive, föreslår vi att du gör
det i följande ordningsföljd:
1 Stäng av ditt Bang &

Olufsen system och bryt
strömmen till produkterna.

2 Utför installationen enligt
beskrivningen i denna anvis-
ning.

3 Anslut hela systemet till
nätet.

Vi rekommenderar att du 
noggrant följer instruktionerna
här i anvisningen. Har du al-
drig tidigare utfört ledningsin-
stallationer, föreslår vi att du
överlåter det till din Bang &
Olufsen återförsäljare.

Innehåll
4 Placering
7 Anslutningar
9 Klar att använda...

10 Underhåll

Den här anvisningen talar om
hur du installerar din BeoLink
Passive utrustning i ett
BeoLink (Master Link) distribu-
tionssystem.
Bruksanvisningen som också
medföljer BeoLink Passive ut-
rustningen beskriver hur du
manövrerar ditt system när
det väl installerats.
BeoLink distributionssystemet
gör det möjligt för dig att
styra ditt huvudsystem och
höra det i linkrummet. Ditt
linkrum skall vara anslutet till
huvudrummet via en Master
Link ledning. För att förbinda
Master Link ledningarna från
huvudsystemet och från
BeoLink Passive utrustningen
behöver du en kopplingsdosa.
Ledningen och kopplingsdo-
san (och andra tillbehör) kan
köpas hos din Bang & Olufsen
återförsäljare.
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Om du installerat flera enhe-
ter runt omkring i huset, bör
du försäkra dig om att fjärr-
kontrollen endast kan aktivera
en mottagare i taget.

Planera din installation
BeoLink Passive utrustningen
består av följande två huvud-
komponenter:
– BeoLink Passive mottagaren

(direktmanövreringspanel
och mottagare för signaler
från fjärrkontrollen).

– BeoLink Passive förstärkarlå-
dan.

Nedan har vi anfört några råd
och krav för placeringen av
BeoLink Passive komponenter-
na:
– Försäkra dig innan du star-

tar om att du har alla led-
ningar, kopplingsdosor,
skruvar, väggpluggar osv.
som du behöver. Kontakta
din Bang & Olufsen återför-
säljare, om du är osäker.

– Anslut inga enheter i ditt
system till nätet, förrän alla
anslutningar utförts.

– Alla enheter i systemet skall
placeras torrt, dvs inte ut-
omhus (ledningarna kan
däremot mycket väl dras ut-
omhus). 

■ BeoLink Passive mottagaren:
– Mottagaren är avsedd att

kunna fungera inom ett tem-
peraturområde på 0 – 55OC.
Om den utsätts för högre
eller lägre temperaturer, kan
den blockera hela systemet. 

– Undvik att placera mottaga-
ren i direkt solljus eller arti-
ficiellt ljus (t ex spotlight),
eller nära föremål som ge-
nererar elektriskt brus (t ex
avbländningsljus), eftersom
det minskar fjärrkontroll-
mottagarens känslighet.

– Medföljande mottagarled-
ning är 5 meter. Behöver du
en längre ledning, skall du
använda en speciell lågka-
pacitansledning. Ledningen
kan köpas hos din Bang &
Olufsen återförsäljare
(art.nr. 6270668, längd 15
meter).

– Placera mottagaren så att
den kan ta emot signalerna
från fjärrkontrollen.

– Är mottagaren placerad vid
en dörr och i passande höjd,
kan du snabbt sätta på eller
stänga av den via direkt-
manövreringspanelen när
du kommer in i eller lämnar
rummet. Om den sitter i
närheten av din telefon, kan
du också tysta högtalarna
medan du talar.

P L A C E R I N G
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Placera förstärkarlådan på ett
stabilt underlag, t ex ett golv
utan matta, en hylla eller ned-
till i ett skåp. Lämna 5 cm plats
kring förstärkarlådan för or-
dentlig ventilation.
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Uppsättning av förstärkarlå-
dan på väggen
Förstärkarlådans baksida är
försedd med två “nyckelhål”
som kan användas till att fästa
lådan på t ex en vägg.

OBS! Lätta skiljeväggar är ofta
utförda av gipsskivor fastgjor-
da i vertikala reglar. Gips är
inte ett tillfredsställande ma-
terial att bära förstärkarlådans
vikt! Vill du hänga upp för-
stärkarlådan på en sådan
vägg, skall du se till att du har
korrekt storlek och typ av
skruvar och pluggar.

■ BeoLink Passive förstärkarlå-
dan:

– Lådan är avsedd att kunna
fungera inom ett tempera-
turområde på 10 – 40OC.

– Av säkerhetsskäl skall nät-
ledningen fastgöras i för-
stärkarlådan enligt beskriv-
ningen på sidan 7.

– Om du vill hänga upp för-
stärkarlådan på väggen,
skall du alltid använda kor-
rekt storlek och typ av skru-
var och väggpluggar som
kan bära lådans vikt (bero-
ende på väggens material
och konstruktion). Kontakta
din Bang & Olufsen återför-
säljare, om du är osäker.
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Uppsättning av BeoLink
Passive mottagaren på
väggen
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35 mm – 11/2"

5 mm – 1/4"

BeoLink Passive motta-
garen
Använd medföljande ledning
(eller ev den speciella lågkapa-
citansledningen som nämnts
på sidan 4) och anslut BeoLink
Passive mottagaren enligt föl-
jande:
1 Justera ledningen till ön-

skad längd (från BeoLink
Passive förstärkarlådan till
mottagaren) och skala av
den som visat.

2 Stick in ledningsändan
genom kabelklämman (F)
och anslut ledningstrådarna
till terminalerna inuti mot-
tagaren i angiven ordnings-
följd. Dra sedan åt klämman
(F).

3 Montera bakstycket igen
och sätt upp BeoLink Passive
mottagaren på väggen som
beskrivet på sidan 5.

5 Sätt i ledningen i uttaget
märkt IR på BeoLink Passive
förstärkarlådan.

Alla ledningar skall alltid be-
handlas varsamt. Undvik skar-
pa kanter och böjar vid led-
ningsdragning och se till att
de inte vrids. Undvik att utsät-
ta dem för tryck eller stötar.

Anslut ledningstrådarna i mot-
tagarledningen till terminaler-
na inuti mottagaren enligt föl-
jande:

1 = Gul
2 = Grå
3 = Grön
4 = Vit
5 = Brun

Skala av mottagarledningsän-
dan. Tvinna kärnorna i varje
ledningstråd och böj dem
bakåt.



BeoLink anslutningar
I huvudrummet: Anslut Master

Link ledningen till uttaget
märkt MASTER LINK på 
huvudsystemet och dra led-
ningen till kopplingsdosan.

I linkrummet: Anslut Master
Link ledningen till uttaget
märkt MASTER LINK på
BeoLink Passive förstärkarlå-
dan och dra ledningen till
kopplingsdosan.

Inuti kopplingsdosan: Förbind
ledningarna som beskrivet i
foldern som medföljer
dosan. Foldern innehåller
information om dosans
många möjligheter och om
hur ledningarna förbinds.

Högtalaranslutning
Anslut dina passiva högtalare
till uttagen märkta SPEAKERS
L – R (vänster respektive höger
högtalare) på förstärkarlådan.

Uttagen märkta POWER LINK
skall inte användas i en
BeoLink Passive installation.

Anslutning till nätet
Sätt nätledningen i uttaget
märkt ~ på BeoLink Passive
förstärkarlådan och fastgör
den med klämman (G).

>>Anslutningar8
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Anslutning till
huvudsystemet

Huvudsystem Linksystem

Kopplingsdosa
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Kontrollera alla förbindelser
och anslut först huvudsyste-
met till nätet – därefter
BeoLink Passive förstärkarlå-
dan.
När BeoLink Passive väl anslu-
tits till nätet är den i stand-by
läge. Förstärkarlådan sätts på
och stängs av automatiskt och
är avsedd att stå i stand-by när
den inte används.
Nu är BeoLink Passive i regel
klar att använda. I vissa pro-
duktinstallationer kan det
emellertid vara nödvändigt att
förprogrammera installationen.
Du kan förprogrammera din
BeoLink Passive för följande
inställningar (Options):

Option 0. Används om du vill
koppla ur fjärrmanövrerin-
gen till BeoLink Passive (välj
en annan option, om fjärr-
manövreringen skall kop-
plas in igen).

Option 4. Används om du in-
stallerar BeoLink Passive i
samma rum som din huvud-
anläggning (t ex i ett stort L-
format vardagsrum med två 
separata lyssningspositioner).

Option 5. Används om du in-
stallerar en TV-apparat i
samma rum som BeoLink
Passive.

Option 6. Används vid en 
uppställning med huvud-
anläggningen i ett rum och
din BeoLink Passive i ett
annat rum enligt denna an-
visning (fabriksinställningen).

Med Beo4:
– Håll • knappen nere medan

du trycker LIST. 
När Beo4 displayen visar 
OPTION?, trycker du GO.

– Tryck LIST för att få fram
L.OPT på displayen och
knappa sedan in önskat
nummer (0, 4, 5 eller 6).

Med Beolink 1000:
– Tryck LINK, önskat nummer

(0, 4, 5 eller 6) och sedan
STORE.

Förprogrammeringarna görs
med en Bang & Olufsen fjärr-
kontroll och skall utföras med
både huvud- och linksystemet
i stand-by läge!



U N D E R H Å L L10

Rengör ytorna med en mjuk
luddfri trasa som vridits ur
hårt i en lösning med ljummet
vatten och några droppar milt
rengöringsmedel, t ex diskme-
del.
Ventilationsgallret på förstär-
karlådans front kan rengöras
med en mjuk borste och
dammsugare.

Använd aldrig sprit eller andra
lösningsmedel för att rengöra
någon del på din BeoLink
Passive.

TIMER

PLAY
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www.bang-olufsen.com


