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Bežné používanie 

Po rozmiestnení a zapojení 
reproduktorov podľa informácií 
uvedených na nasledujúcich 
stranách zapojte celý systém do 
elektrickej siete. Kontrolka sa 
rozsvietia načerveno, čo 
znamená, že reproduktory sú 
v pohotovostnom režime 
a pripravené na používanie. 
Reproduktory sú navrhnuté tak, 
že keď sa nepoužívajú, majú 
zostať v pohotovostnom režime. 

Zapínanie a vypínanie – 
kontrolka 
Keď zapnete systém Bang & 
Olufsen, súčasne sa zapnú aj 
reproduktory. Červená kontrolka 
pohotovostného režimu sa zmení 
na zelenú, čo znamená, že 
reproduktory sú zapnuté. 

Keď vypnete systém alebo stlmíte 
zvuk, ihneď sa rozsvieti červená 
kontrolka, čo znamená, že sa 
reproduktory nepoužívajú. 

Ak sú reproduktory prepojené 
s iným systémom ako Bang & 
Olufsen, zapnú sa po prijatí signálu 
z tohto systému (pozrite si str. 6). 
Vypnú sa niekoľko minút po 
zmiznutí signálu.

Ochrana reproduktorov 
Reproduktory sú vybavené 
systémom tepelnej ochrany,  
ktorý zabraňuje prehriatiu. Ak sa 
vyskytne nejaká chyba – alebo sa 
reproduktorové jednotky prehrejú 
– systém automaticky prepne 
reproduktory do pohotovostného 
režimu a kontrolka sa rozsvieti na 
oranžovo. 

Obnovenie situácie: 
> Odpojte reproduktory od 

elektrickej siete. 
> Umožnite resetovanie systémového 

času (približne 3 – 5 minút). 
> Znovu zapojte reproduktory 

do elektrickej siete.  

Pokiaľ by problém pretrvával, 
kontaktujte vášho predajcu 
Bang & Olufsen. 

Čistenie reproduktora 
Prach na povrchu utierajte jemnou 
suchou handrou. V prípade 
potreby použite na odstránenie 
škvŕn a špiny mäkkú, vlhkú handru 
a roztok vody a jemného saponátu, 
napríklad na umývanie riadu. 

Na čistenie akejkoľvek časti 
reproduktorov nikdy nepoužívajte 
lieh ani iné rozpúšťadlá! 
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POZNÁMKA! Dlhodobé počúvanie 
reprodukovaného zvuku pri vysokých 
úrovniach hlasitosti môže mať za 
následok poškodenie sluchu. 

Kontrolka 



Inštalácia reproduktora 

Odporúčame vám dodržať 
nasledujúci postup: 
– Odpojte systém od elektrickej 

siete. 
– Umiestnite reproduktory vo 

svojej inštalácii. 
– Nastavte spínače na správne 

nastavenie. Toto sa vysvetľuje  
v časti „Nastavte reproduktory 
podľa vašich nastavení“(str. 6). 

– Zapojte systém reproduktorov. 
– Systém pripojte k elektrickej sieti 

znova. 

Ak inštalujete reproduktor na 
nástennú konzolu, k reproduktoru 
nie je možné pripevniť podstavec. 

Upozornenia
– Uistite sa, že sú reproduktory 

umiestnené a zapojené podľa 
pokynov v tejto príručke. 
Používajte výhradne odporúčané 
stojany a nástenné konzoly značky 
Bang & Olufsen! Predídete tak 
možnému zraneniu. 

– Reproduktory môžete úplne 
vypnúť iba vtedy, ak ich odpojíte 
od elektrickej siete. 

– Reproduktory sú navrhnuté 
výhradne pre interiérové 
používanie v suchom, domácom 
prostredí v teplotnom rozmedzí 
10 – 40 ºC (50 – 105 ºF). 

– Zapamätajte si, že všetky 
reproduktory v nastavení musia 
byť pripojené do zásuvky 
napájania a že sú navrhnuté pre 
pripojenie do siete napájania,  
čo im umožňuje automatické 
zapínanie. 

– Reproduktor sa nepokúšajte 
otvárať. Takéto operácie zverte 
kvalifikovaným servisným 
pracovníkom! 

Stojan a podstavec
Najjednoduchšie je pri postavení 
reproduktora na dvoch penových 
obalových blokoch pripevniť na 
reproduktor podstavec a stojan – 
podľa obrázka. 

Odstráňte malý plastický valček zo 
závitového konca reproduktora 
a zatlačte podstavec do závitového 
konca. Podstavec upevnite na 
stĺpec pomocou kľúča a matice. 
Maticu opatrne pritiahnite. 
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POZNÁMKA! Číslo typu 
reproduktora je uvedené na 
nálepke, ktorá je umiestnená na 
vnútornej strane kryt zásuvkového 
panela. 



Prípojky kábla 

Reproduktory je možné používať 
s audio, video a prepojovacím 
systémom Bang & Olufsen. 
Môžu sa používať aj s inými 
systémami než Bang & Olufsen. 
Ak potrebujete konkrétne 
informácie o zásuvkách na 
vašom systéme, pozrite si 
príručku dodávanú s daným 
systémom.

Sieťový kábel: Priložený sieťový 
kábel a zástrčka sú špeciálne 
vyrobené pre tento výrobok. Pokiaľ 
zmeníte zástrčku, alebo poškodíte 
sieťový kábel, musíte si od svojho 
predajcu Bang & Olufsen zakúpiť 
nový! 

Umiestnite kryt káblov okolo 
káblov podľa obrázkov na str. 8. 

Vytiahnite malý kryt a potom  
jeho zdvihnutím získajte prístup 
k zásuvkovému panelu. 

Z bezpečnostných dôvodov musíte 
elektrickú šnúru pripevniť na čierny 
kryt pomocou dodávaného viazača 
káblov (A). 

A

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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Zapojenie do 
elektrickej siete

Prepínač SETUP  
L–R–LINE

Zásuvka POWER LINK 

Prepínač POSITION  
 –  – 



Nastavte reproduktory podľa vášho nastavenia 

Reproduktory je možné 
umiestniť kdekoľvek 
v miestnosti. Najprirodzenejší 
zvuk sa dosiahne, ak sú 
nainštalované podľa popisu 
v tejto časti. 

Prepínač SETUP 
Tento prepínač má tri nastavenia: 
LEFT, RIGHT a LINE. Pri prepájaní 
reproduktorov so systémom 
Bang & Olufsen nastavte prepínač 
do polohy LEFT alebo RIGHT. Pri 
prepájaní reproduktorov s iným 
systémom než Bang & Olufsen 
nastavte prepínač do polohy LINE. 

…Do systému Bang & Olufsen: 
Reproduktory pripojte do vášho 
systému pomocou prepojovacích 
káblov Bang & Olufsen Power Link. 
Nastavte prepínač SETUP samostatne 
do polohy LEFT alebo RIGHT (ľavý 
a pravý zvukový kanál). 

…Do systému iného ako Bang & 
Olufsen: 
Použite špeciálny adaptér so 
štandardným konektorom  
phono/RCA na jednom konci 
a s konektorom DIN na druhom. 
V závislosti od vášho nastavenia 
môžete tiež potrebovať zapojiť 
adaptér s konektormi phono/RCA 
a mini jack (voliteľné príslušenstvo, 
dostupné u vášho predajcu Bang & 
Olufsen). Nastavte prepínač SETUP 
na LINE. 

Prepínač POSITION 
Keď je reproduktor umiestnený 
v rohu miestnosti alebo blízko pri 
stene, úroveň basov je zosilnená 
v porovnaní s úrovňou basov 
reproduktora, umiestneného na 
voľnejšom priestranstve.  

Aby sa znížilo toto prílišné zosilnenie 
basov, nastavte prepínač POSITION 
tak, aby ste zaistili, že úroveň 
basov zodpovedá umiestneniu 
reproduktora. Vhodné nastavenie 
spínača závisí na vzdialenosti 
reproduktora od stien a rohov 
miestnosti. Pomocou pokynov 
uvedených na nasledujúcej strane 
sa rozhodnite, ktorú z troch 
nastavení prepínača POSITION je 
potrebné vybrať – na každom 
reproduktore. 

Zóny pozícií zobrazené na 
nasledovnej strane sú myslené ako 
rady – prepínač môžete samozrejme 
nastaviť na ktorékoľvek z troch 
preferovaných nastavení. 

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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Spínač POSITION má tri 
nastavenia:  voľne,  stena  
a   roh.

 voľne 
Toto nastavenie použite, ak je 
reproduktor umiestnený viac než 
15 cm (6") od steny a nie bližšie než 
50 cm (20") od rohu – znázornené 
na obrázku veľkými svetlo-šedými 
oblasťami. 

 stena 
Toto nastavenie použite, ak je 
reproduktor umiestnený menej než 
15 cm (6") od steny a nie bližšie než 
50 cm (20") od rohu – znázornené 
na obrázku šedými oblasťami 
pozdĺž stien. 

Ak je reproduktor namontovaný na 
nástennej konzole, použite toto 
nastavenie. 

 roh 
Toto nastavenie použite, ak je 
reproduktor umiestnený v rohu – 
znázornené na obrázku tmavo-
šedými oblasťami. 

Ako merať? Uvádzané vzdialenosti 
sú merané podľa tu uvedeného 
obrázka (reproduktor je vidieť od 
vrchu). 
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Zóny pozícií: Tri nastavenia (voľne, 
stena a roh) zodpovedajú zónam 
pozícií označenými rôznymi 
odtieňmi šedej farby.  



>> Nastavte reproduktory podľa vášho nastavenia 

Kryt na káble: Gumová hadica 
zabalená s reproduktormi je kryt 
káblov špeciálne navrhnutý pre 
reproduktory. Pomocou 
priloženého nástroja „roztvorte“ 
kryt káblov po vložení elektrickej 
šnúry a kábla Power Link do jeho 
vnútra. 

Špeciálny adaptér, číslo dielu 
6270706, je možné použiť na 
prepojenie ďalších párov 
reproduktorov s vaším systémom 
Bang & Olufsen. Adaptér je 
dostupný ako doplnkové 
príslušenstvo u vášho predajcu 
Bang & Olufsen. 
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Odpad z elektrických 
a elektronických zariadení 
(WEEE) – ochrana životného 
prostredia

Odpad z elektrických a elektronických 
zariadení, súčiastok a batérií 
označených týmto symbolom sa 
nesmie likvidovať spolu s bežným 
komunálnym odpadom; jeho zber 
a likvidácia sa musia vykonať 
oddelene. Likvidáciou odpadu  
z elektrických a elektronických 
zariadení a batérií prostredníctvom 
určených zberných systémov 
prispievate k ochrane životného 
prostredia, ľudského zdravia  
a rozumnému a efektívnemu 
využívaniu prírodných zdrojov. 
Zberom odpadu z elektrických  
a elektronických zariadení a batérií 

sa predchádza možnej kontaminácii 
prírodného prostredia nebezpečnými 
látkami, ktoré sa v tomto druhu 
odpadu môžu nachádzať.
Predajca výrobkov Bang & Olufsen 
vám poradí správny spôsob 
likvidácie vo vašej krajine. 
Ak je výrobok príliš malý na to,  
aby bol označený týmto symbolom, 
symbol sa nachádza v používateľskej 
príručke, v záručnom liste alebo na 
obale. 

Tento výrobok je v zhode s ustanoveniami smerníc 2004/108/ES  
a 2006/95/ES. 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje, funkcie a spôsob ich 
použitia bez predchádzajúceho oznámenia. 

Všetky výrobky Bang & Olufsen spĺňajú požiadavky platnej 
environmentálnej legislatívy na celom svete. 
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