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Päivittäinen käyttö 

Kun kaiuttimet on asennettu 
seuraavilla sivuilla kuvatulla 
tavalla, kytke koko järjestelmä 
sähköverkkoon. Merkkivalo 
syttyy punaisena. Kaiuttimet 
ovat valmiustilassa ja valmiit 
käytettäviksi. Kaiuttimien on 
tarkoitus jäädä valmiustilaan, 
kun niitä ei käytetä. 

Virran kytkentä ja katkaisu – 
merkkivalo 
Kun Bang & Olufsen -järjestelmän 
virta kytketään, myös kaiuttimien 
virta kytkeytyy. Punainen 
valmiustilan merkkivalo muuttuu 
vihreäksi, mikä tarkoittaa, että 
kaiuttimien virta on kytketty. 

Kun järjestelmän virta katkaistaan 
tai ääni mykistetään, merkkivalo 
muuttuu välittömästi punaiseksi, 
mikä tarkoittaa, että kaiuttimet 
eivät ole käytössä. 

Jos kaiuttimet kytketään muuhun 
kuin Bang & Olufsen -järjestelmään, 
ne kytkeytyvät käyttöön saatuaan 
signaalin järjestelmästä (katso s. 6). 
Kaiuttimet kytkeytyvät pois käytöstä 
muutaman minuutin kuluttua 
signaalin vastaanottamisesta.

Kaiuttimen suojaaminen 
Kaiuttimissa on 
lämpösuojausjärjestelmä,  
joka estää ylikuumentumisen. 
Virhetilanteessa – tai 
kaiutinyksiköiden ylikuumentuessa 
– järjestelmä asettaa kaiuttimet 
automaattisesti valmiustilaan ja 
merkkivalo muuttuu oranssiksi. 

Toimintatilan palauttaminen: 
> Irrota kaiuttimet sähköverkosta. 
> Anna järjestelmän palautua  

(noin 3–5 minuuttia). 
> Kytke kaiuttimet takaisin 

sähköverkkoon.  

Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä 
Bang & Olufsen -jälleenmyyjääsi. 

Kaiuttimen puhdistus 
Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, 
pehmeällä liinalla. Poista tarvittaessa 
lika ja tahrat pehmeällä liinalla, 
joka on kostutettu veden ja 
miedon puhdistusaineen (esim. 
astianpesuaineen) seoksella. 

Älä koskaan käytä alkoholia tai 
muita liuottimia kaiuttimen 
minkään osan puhdistukseen! 
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HUOMAA! Pitkäkestoinen kuuntelu 
korkeilla äänenvoimakkuuksilla 
saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. 

Merkkivalo 



Kaiuttimen käyttöönotto 

Suosittelemme seuraavaa 
menettelyä: 
– Irrota järjestelmä sähköverkosta. 
– Aseta kaiuttimet haluamaasi 

paikkaan. 
– Valitse kytkimille oikeat asetukset. 

Tästä kerrotaan lisää kohdassa 
"Kaiuttimien mukauttaminen 
kokoonpanon mukaan" (s. 6). 

– Kaiutinjärjestelmän kytkeminen 
– Kytke koko järjestelmä takaisin 

sähköverkkoon. 

Jos asennat kaiuttimet 
seinätelineeseen, älä kiinnitä niihin 
jalustaa. 

Varoituksia
– Varmista, että kaiuttimet on 

sijoitettu ja kytketty tämän 
opaskirjan ohjeiden mukaisesti. 
Vahinkojen välttämiseksi käytä 
vain Bang & Olufsenin hyväksymiä 
jalustoja tai seinätelineitä. 

– Kaiuttimien virta voidaan katkaista 
kokonaan vain irrottamalla ne 
seinäpistorasiasta. 

– Kaiuttimet on tarkoitettu 
käytettäviksi sisätiloissa, kuivassa 
kotitalousympäristössä, jossa 
lämpötila on 10–40 ºC. 

– Muista, että kaikki kokoonpanon 
kaiuttimet on kytkettävä 
sähköverkkoon. Kaiuttimet  
on suunniteltu pidettäväksi 
jatkuvasti kytkettyinä 
sähköverkkoon, sillä näin ne 
voivat kytkeytyä päälle 
automaattisesti. 

– Älä yritä avata kaiuttimen koteloa. 
Jätä tällaiset toimenpiteet 
huoltohenkilöstön tehtäväksi. 

Pylväs ja jalusta
Kaiuttimen jalusta ja pylväs on 
helpointa asentaa, kun kaiutin 
asetetaan kahden pakkauksessa 
olevan vaahtomuovikappaleen 
päälle kuvan mukaisesti. 

Irrota pieni muovisylinteri kaiuttimen 
kierteitetystä päästä ja työnnä jalusta 
kierteitettyyn päähän. Kiinnitä 
jalusta pylvääseen aluslevyn ja 
mutterin avulla. Kiristä mutteri 
huolellisesti. 
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HUOMAA! Kaiuttimen tyypin 
numero näkyy liitäntäpaneelin 
kannen sisäpuolella olevassa 
etiketissä. 



Kaapelikytkennät 

Kaiuttimia voidaan käyttää 
Bang & Olufsenin audio-,  
video- ja linkkijärjestelmien 
kanssa. Niitä voidaan käyttää 
myös muissa kuin 
Bang & Olufsen -järjestelmissä. 
Lisätietoja järjestelmäsi 
liitännöistä on järjestelmän 
mukana toimitetussa 
opaskirjassa.

Virtajohto: Laitteen mukana  
tullut verkkojohto ja sen pistoke  
on tarkoitettu nimenomaan tälle 
tuotteelle. Jos vaihdat pistokkeen 
tai vahingoitat verkkojohtoa, sinun 
on ostettava uusi 
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä! 

Aseta johtosuojus kaapeleiden 
päälle sivun 8 kuvan mukaisesti. 

Vedä pieni kansi auki, niin saat 
liitäntäpaneelin näkyviin. 

Turvallisuussyistä virtajohto on 
kiinnitettävä mustaan kanteen 
toimitukseen sisältyvällä  
pidikkeellä (A). 

A

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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Kytkentä 
verkkovirtalähteeseen

SETUP-kytkin  
L–R–LINE

POWER LINK -liitäntä 

POSITION-kytkin  
 –  – 



Kaiuttimien mukauttaminen kokoonpanon mukaan 

Kaiuttimet voidaan sijoittaa 
huoneessa lähes mihin tahansa. 
Kaikkein luonnollisimman 
äänen saat noudattamalla 
seuraavia asetusohjeita. SETUP-kytkin 

Tässä kytkimessä on kolme 
asetusta: LEFT, RIGHT ja LINE. 
Aseta kytkin asentoon LEFT tai 
RIGHT, kun kytket kaiuttimet 
Bang & Olufsen -järjestelmään. 
Aseta kytkin asentoon LINE, kun 
kytket kaiuttimet muuhun kuin 
Bang & Olufsen -järjestelmään. 

...Kytkentä 
Bang & Olufsen -järjestelmiin: 
Kytke kaiuttimet järjestelmään 
Bang & Olufsenin Power Link 
-kaapeleilla. Aseta SETUP-kytkin 
vasemmassa kaiuttimessa asentoon 
LEFT ja oikeassa kaiuttimessa 
asentoon RIGHT (vasen ja oikea 
kanava). 

...Kytkentä muihin kuin 
Bang & Olufsen -järjestelmiin: 
Käytä sovitinta, jonka toisessa 
päässä on tavallinen phono/RCA-
liitin ja toisessa päässä DIN-liitin. 
Kokoonpanosi mukaan sinun on 
ehkä kytkettävä sovitin myös 
phono/RCA-liittimeen ja 
minipistokeliittimeen (saatavana 
lisävarusteena 
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä). 
Aseta SETUP-kytkin LINE-asentoon. 

POSITION-kytkin 
Kun kaiutin sijoitetaan nurkkaan tai 
lähelle seinää, bassotoisto korostuu 
verrattuna avoimempaan tilaan 
sijoitettuun kaiuttimeen.  

Poista liiallinen bassokorostus 
asettamalla POSITION-kytkin 
sopivimpaan asentoon kaiuttimen 
sijainnin mukaan. Kytkimen asento 
valitaan sen mukaan, kuinka 
kaukana kaiutin on huoneen 
seinistä, katosta ja nurkista. Valitse 
kunkin kaiuttimen POSITION-
kytkimen asento kolmesta 
vaihtoehdosta seuraavalla sivulla 
annettujen ohjeiden avulla. 

Seuraavalla sivulla kuvatut 
sijoitusalueet on tarkoitettu 
ohjeellisiksi, ja voit luonnollisesti 
valita minkä tahansa kolmesta 
asetuksesta. 

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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POSITION-kytkimessä on kolme 
asetusta:  avoin,  seinä ja 

 nurkka. 

 Avoin 
Käytä tätä asetusta, jos kaiutin 
sijaitsee vähintään 15 cm:n 
etäisyydellä seinästä ja vähintään 
50 cm:n etäisyydellä nurkasta 
(esitetty kuvassa laajana 
vaaleanharmaana alueena). 

 Seinä 
Käytä tätä asetusta, jos kaiutin 
sijaitsee vähintään 15 cm:n 
etäisyydellä seinästä ja vähintään 
50 cm:n etäisyydellä nurkasta 
(esitetty kuvassa harmaina alueina 
seinän vieressä). 

Jos kaiutin on asennettu 
seinätelineeseen, käytä tätä asetusta. 

 Nurkka 
Valitse tämä asetus, jos kaiutin 
sijaitsee nurkassa (esitetty kuvassa 
tummanharmaina alueina). 

Miten mittaus tehdään? 
Mainitut etäisyydet mitataan tässä 
esitetyllä tavalla (kaiutin on kuvattu 
ylhäältä päin). 
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Sijoitusalueet: Kolme asetusta 
(avoin, seinä ja nurkka) vastaavat 
kuvassa harmaan eri sävyillä 
esitettyjä sijoitusalueita.  



>> Kaiuttimien mukauttaminen kokoonpanon mukaan 

Johtosuojus: Kaiuttimien mukana 
toimitettava kumiputki on erityisesti 
kaiuttimia varten suunniteltu 
johtosuojus. Käytä mukana 
toimitettua työkalua ja sulje 
johtosuojus sen jälkeen, kun olet 
asettanut sekä virtajohdon että 
Power Link -kaapelin suojuksen 
sisään. 

Erityissovittimen, osanro 6270706, 
avulla Bang & Olufsen -järjestelmään 
voidaan kytkeä useampia 
kaiutinpareja. Sovitin on lisävaruste, 
joka on saatavana 
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) – ympäristönsuojelu

Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, niiden osia ja 
paristoja ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen seassa; kaikki 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
niiden osat ja akut on kerättävä ja 
hävitettävä erikseen. Kun käytät 
maasi sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja paristojen 
keräysjärjestelmää, suojelet 
luontoa ja ihmisten terveyttä sekä 
tuet luonnonvarojen viisasta ja 
järkevää käyttöä. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja -romun 
sekä paristojen kerääminen 
varmistaa, että tällaisissa tuotteissa 

ja laitteissa mahdollisesti olevat 
haitalliset aineet eivät pääse 
saastuttamaan luontoa.
Bang & Olufsen -jälleenmyyjä 
antaa lisätietoja oman maasi 
hävittämiskäytännöstä. 
Jos tuote on liian pieni tällä 
symbolilla merkittäväksi,  
symboli on käyttöoppaassa, 
takuutodistuksessa tai tuotteen 
pakkauksessa. 

Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräysten 
mukainen. 

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

Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat soveltuvia kansainvälisiä 
ympäristösäädöksiä. 
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