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Depois de ter montado as colunas estas estão
prontas para serem ligadas ao sistema áudio
(ou sistema de vídeo) e à corrente eléctrica
(ver instruções de montagem na ficha de
instruções em anexo).

Instalação
O BeoLab 8000 ocupa muito pouco espaço no
soalho. Com efeito, pode ser colocado onde
for mais conveniente para a disposição da
divisão e para a sua posição de audição
preferida.

O BeoLab 8000 foi concebido para ser
utilizado apenas em ambientes secos!
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Os quatro pés de borracha devem
ser montados na base



Ligue o BeoLab 8000 e o sistema áudio (ou o
sistema de vídeo) utilizando o cabo Power Link
de 8 pinos fornecido. Insira uma das
extremidades no terminal Power Link na
coluna e a outra extremidade num dos dois
terminais Power Link no sistema áudio/vídeo.

Depois de ter ligado as colunas, o interruptor
debaixo do terminal Power Link no 
BeoLab 8000 tem que ser colocado em 
L ou R: L para a coluna esquerda, R para a
coluna direita.

Por último, ligue as colunas à corrente
eléctrica utilizando o cabo de alimentação da
rede fornecido. Para impedir que o cabo da
alimentação de rede se desligue, 
aconselhamo-lo a prender o cabo da
alimentação de rede à tampa preta com o
tensor de cabos fornecido (A).

Tem que se utilizar a tomada fono sob o
interruptor em vez do terminal Power Link se
o BeoLab 8000 for ligado a um produto que
não é da Bang & Olufsen. Neste caso, o
interruptor tem que ser colocado em LINE.
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Nota: O número do tipo da coluna 
BeoLab 8000 aparece na etiqueta que está
colocada no lado de dentro da tampa do
painel de terminais.
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O tubo de borracha embalado com a coluna é
uma cobertura para cabos especialmente
concebida para o BeoLab 8000. Utilize a
ferramenta incluída para «fechar» a cobertura
dos cabos depois de ter colocado o cabo da
alimentação de rede e o cabo Power Link
dentro desta.

Pode ligar mais de um par (com efeito, pode
até ligar dez) de colunas BeoLab 8000 no seu
sistema áudio ou vídeo.
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O adaptador especial, peça n. 6270706, pode
ser utilizado para ligar pares adicionais de
colunas BeoLab 8000 ao seu sistema Bang &
Olufsen. O adaptador está disponível como
acessório opcional no seu representante 
Bang & Olufsen.



Assim que liga a coluna à corrente eléctrica,
uma luzinha vermelha aparece imediatamente
por cima dos comandos, atrás do tecido,
indicando que a coluna está em stand-by.

Quando liga o sistema Bang & Olufsen, as
colunas BeoLab 8000 ligam-se
simultaneamente.

A luz vermelha de stand-by fica verde,
indicando que a coluna está ligada.

Quando desliga o sistema, ou quando retira
completamente o som, a luz vermelha surge
imediatamente, indicando que as colunas
estão desligadas.

Se as colunas BeoLab 8000 estiverem ligadas a
um sistema que não é Bang & Olufsen, através
dos terminais fono, estas ligam quando
recebem um sinal do sistema. Desligam alguns
minutos depois do sinal ter desaparecido.
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A luz vermelha de 
stand-by fica verde
quando as colunas estão
ligadas.



Manutenção
Limpe as colunas BeoLab 8000 utilizando um
pano macio, bem torcido, que não deixe pêlos
e embebido numa solução de água morna
contendo algumas gotas de detergente suave,
por exemplo, detergente para a loiça.

Recomendamos que limpe o pó na base preta
com uma escova macia antes de a limpar com
uma esponja.

Nota: Nunca utilize álcool ou outros solventes
para limpar as colunas BeoLab 8000!
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Este produto preenche as condições
apresentadas nas directivas 89/ 336 e 
73/23 da UEE



Sujeito a alterações sem aviso prévio!
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