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Utilização diária  

Quando terminar a instalação 
das colunas conforme descrito 
nas páginas seguintes, ligue 
todo o sistema à alimentação 
eléctrica. A luz indicadora fica 
vermelha indicando que as 
colunas se encontram em 
standby e operacionais. As 
colunas foram concebidas para 
serem deixadas em modo 
standby quando não estiverem 
a ser utilizadas. 

Ligar e desligar – indicador 
Quando liga o seu sistema Bang & 
Olufsen, as colunas ligam-se em 
simultâneo. O indicador vermelho 
de standby muda para verde, a 
indicar que as colunas estão ligadas. 

Quando desliga o sistema ou 
silencia o som, a luz indicadora 
vermelha aparece de imediato, a 
indicar que as colunas não estão 
em uso. 

Se as colunas estiverem ligadas a 
um sistema não Bang & Olufsen, 
ligam-se ao receber um sinal do 
sistema (consultar a p. 6). 
Desligam-se alguns minutos após  
o sinal desaparecer.

Protecção da coluna 
As colunas estão equipadas com 
um sistema de protecção térmica 
que impede a ocorrência de 
sobreaquecimento. Se ocorrer um 
erro – ou se as unidades das 
colunas sobreaquecerem – o 
sistema muda automaticamente as 
colunas para o modo standby e a 
luz indicadora fica cor-de-laranja. 

Para repor a situação: 
> Desligue as colunas da corrente 

eléctrica. 
> Aguarde até que o sistema 

reinicie (aproximadamente  
3 a 5 minutos). 

> Volte a ligar as colunas à 
corrente eléctrica.  

Se o problema persistir, contacte o 
seu revendedor Bang & Olufsen. 

Limpar as colunas 
Limpe o pó das superfícies com um 
pano seco e macio. Se necessário, 
remova manchas ou sujidade com 
um pano suave e húmido e uma 
solução de água e um detergente 
suave, como detergente para a louça. 

Nunca utilize álcool ou outros 
solventes para limpar qualquer 
parte das colunas! 
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NOTA! A audição prolongada a 
elevados níveis de volume poderá 
provocar danos na audição. 

Indicador 



Instalar a coluna 

Recomendamos que siga este 
procedimento: 
– Desligue o sistema da corrente 

eléctrica. 
– Coloque as colunas na 

configuração. 
– Coloque os interruptores nas 

posições correctas. Isto é 
explicado em "Adaptar as 
colunas à sua configuração" 
(p. 6). 

– Ligue o sistema de colunas. 
– Ligue novamente o sistema todo 

à corrente eléctrica. 

Se montar a coluna num suporte 
de parede, não poderá montar a 
base da coluna. 

Precauções
– Certifique-se de que as colunas 

são instaladas e ligadas de acordo 
com as instruções neste Livro de 
consulta. Para evitar lesões, utilize 
apenas os diversos suportes 
aprovados pela Bang & Olufsen! 

– As colunas só se desligarão 
completamente depois de serem 
desligadas da tomada de parede. 

– As colunas foram concebidas 
para serem utilizadas apenas no 
interior, em ambientes domésticos 
secos, e para serem utilizadas 
dentro de uma gama de 
temperaturas entre 10 e 40 ºC 
(50 e 105 ºF). 

– Recorde-se que todas as colunas 
da configuração têm de ser 
ligadas a tomadas eléctricas,  
e que foram concebidas para 
estarem sempre ligadas à corrente 
eléctrica, para permitir que se 
liguem automaticamente. 

– Não tente abrir a coluna. 
Entregue este tipo de operações 
a pessoal de assistência qualificado! 

Coluna e base
É mais fácil montar a base e a 
coluna se a coluna for colocada 
nos dois blocos de embalamento 
em espuma – tal como indicado. 

Remova o pequeno cilindro plástico 
da extremidade roscada da coluna 
e insira essa mesma extremidade 
na base. Prenda a base à coluna 
através da porca e da anilha. 
Aperte a porca com cuidado. 
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NOTA! O número de tipo da 
coluna aparece na etiqueta 
colocada no interior da tampa do 
painel de terminais. 



Ligações dos cabos 

As colunas podem ser utilizadas 
com sistemas de áudio, vídeo e 
ligação Bang & Olufsen. Também 
podem ser usadas com sistemas 
que não sejam da marca Bang & 
Olufsen. Para obter informações 
específicas acerca dos terminais 
do seu sistema, consulte o Guia 
fornecido com o sistema.

Cabo de ligação à rede 
eléctrica: O cabo e a ficha de 
ligação à rede eléctrica fornecidos 
foram especialmente concebidos 
para o produto. Se alterar a ficha 
ou danificar o cabo de ligação à 
rede eléctrica deve adquirir um 
novo junto do seu revendedor 
Bang & Olufsen! 

Coloque a cobertura de cabos em 
volta dos cabos tal como indicado 
na página 8.  

Puxe a pequena tampa e depois 
levante-a para ter acesso ao painel 
de terminais. 

Por razões de segurança, deve 
apertar o cabo da rede eléctrica à 
tampa preta utilizando para isso a 
braçadeira de cabos fornecida (A). 

A

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION

5

Ligação à rede 
eléctrica

Interruptor SETUP  
L–R–LINE

Terminal  
POWER LINK 

Interruptor POSITION  
 –  – 



Adaptar as colunas à sua configuração 

É possível colocar as colunas em 
quase qualquer lugar da sala. 
No entanto, o som mais natural 
é obtido se forem colocadas tal 
como explicado nesta secção. Interruptor SETUP 

Este interruptor tem três posições: 
LEFT, RIGHT e LINE. Coloque o 
interruptor em LEFT ou RIGHT ao 
ligar as colunas a um sistema Bang & 
Olufsen. Coloque o interruptor em 
LINE ao ligar as colunas a um 
sistema não Bang & Olufsen. 

... Para um sistema Bang & 
Olufsen: 
Utilize cabos Power Link da Bang & 
Olufsen para ligar as colunas ao seu 
sistema. Coloque o interruptor SETUP 
em LEFT e RIGHT (canais de som 
esquerdo e direito, respectivamente).

... Para um sistema não Bang & 
Olufsen: 
Utilize um adaptador especial com 
um terminal fono/RCA normal 
numa extremidade e um terminal 
DIN na outra. Consoante a sua 
configuração, poderá também ter 
de ligar um adaptador com fono/
RCA e fichas mini jack (acessórios 
opcionais, disponíveis no seu 
revendedor Bang & Olufsen). 
Coloque o interruptor SETUP  
em LINE. 

Interruptor POSITION 
Quando uma coluna é colocada 
num canto ou próxima de uma 
parede, o nível de graves aumenta 
comparativamente com o nível de 
graves de uma coluna colocada 
numa posição com mais espaço  
à sua volta. 

Para eliminar este aumento de graves 
excessivo, coloque o interruptor 
POSITION de forma a assegurar 
que o nível de graves é adequado à 
localização da coluna. A colocação 
adequada do interruptor depende 
da distância da coluna às paredes e 
cantos da divisão. Para decidir qual 
das três posições do interruptor 
POSITION deve seleccionar para 
cada coluna, use as directrizes 
presentes na página seguinte. 

As zonas de posicionamento 
apresentadas na página seguinte 
são meras linhas de orientação, 
pelo que poderá, naturalmente, 
colocar o interruptor em qualquer 
uma das três posições à sua escolha. 

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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O interruptor POSITION tem 
três definições:  livre, 

 parede e  canto. 

 livre 
Utilize esta posição se a coluna 
estiver colocada a mais de 15 cm 
da parede e não se encontrar a 
menos de 50 cm de um canto, 
representado pela grande área 
cinzenta clara na ilustração. 

 parede 
Utilize esta posição se a coluna 
estiver colocada a menos de 15 cm 
da parede e não se encontrar a 
menos de 50 cm de um canto, 
representado pelas áreas cinzentas 
ao longo das paredes na ilustração. 

Se a coluna estiver montada num 
suporte de parede, use esta posição. 

 canto 
Utilize esta posição se a coluna 
estiver colocada num canto – 
representada pelas áreas cinzentas 
escuras na ilustração. 

Como medir? As distâncias 
referidas são medidas como aqui 
indicado (a coluna vista de cima). 
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Zonas de posicionamento:  
As três posições (livre, parede e 
canto) correspondem às diferentes 
zonas de posicionamento assinaladas 
em diferentes tons de cinzento.  



>> Adaptar as colunas à sua configuração 

Cobertura de cabos: O tubo de 
borracha fornecido com as colunas 
é uma cobertura de cabos 
especialmente concebida para  
as colunas. Use a ferramenta 
fornecida para "fechar" a 
cobertura de cabos depois de no 
seu interior ter colocado o cabo da 
rede eléctrica e o cabo Power Link. 

O adaptador especial, ref. 6270706, 
pode ser usado para ligar pares 
adicionais de colunas ao seu sistema 
Bang & Olufsen. O adaptador está 
disponível como acessório opcional 
no seu revendedor Bang & Olufsen. 
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Resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (REEE) 
– Protecção ambiental

Os equipamentos e peças eléctricos 
e electrónicos e baterias marcados 
com este símbolo não podem ser 
eliminados com o lixo doméstico 
normal; todos os equipamentos e 
peças eléctricos e electrónicos e 
baterias têm que ser recolhidos e 
eliminados separadamente. 
Sempre que elimina equipamento 
eléctrico e electrónico e baterias 
utilizando os sistemas de recolha 
disponíveis no seu país está a 
proteger o ambiente, a saúde 
humana e a contribuir para uma 
utilização prudente e racional dos 
recursos naturais. A recolha de 

equipamento e resíduos eléctricos 
e electrónicos e de baterias impede 
a potencial contaminação da 
natureza por substâncias nocivas 
que possam estar presentes nos 
produtos e equipamentos 
eléctricos e electrónicos.
O seu revendedor Bang & Olufsen 
pode aconselhá-lo sobre a forma 
correcta de eliminação no seu país. 
Se um produto for demasiado 
pequeno para possuir o símbolo 
em questão, este aparecerá no 
Manual do utilizador, no Certificado 
de garantia ou na embalagem. 

Este produto encontra-se em conformidade com as disposições das 
Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE. 

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio! 

Todos os produtos Bang & Olufsen cumprem a legislação ambiental em 
vigor por todo o mundo. 
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