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Daglig användning 

När du är färdig med 
installationen av högtalarna 
enligt beskrivningen på de 
följande sidorna, ansluter du 
hela systemet till elnätet. 
Indikatorlampan lyser rött, 
vilket betyder att högtalarna  
är i standbyläge och redo att 
användas. Högtalarna är 
konstruerade för att vara i 
standbyläge när de inte 
används. 

Sätta på och stänga av – 
indikatorlampa 
När du sätter på ditt system från 
Bang & Olufsen sätts högtalarna 
på samtidigt. Den röda standby-
indikatorn övergår till grönt ljus, 
vilket betyder att högtalarna är på. 

När du stänger av systemet eller 
ljudet, tänds den röda indikator-
lampan omedelbart och visar att 
högtalarna inte används. 

Om högtalarna ansluts till ett 
system från en annan tillverkare än 
Bang & Olufsen, aktiveras de när 
de tar emot en signal från systemet 
(se sid. 6). De stängs av några 
minuter efter att signalen har 
försvunnit.

Högtalarskydd 
Högtalarna är utrustade med ett 
överhettningsskydd som förhindrar 
överhettning. Om ett fel uppstår, 
eller om högtalarenheterna blir 
överhettade, kopplar systemet 
automatiskt över högtalarna till 
standbyläge och indikatorlampan 
övergår till orange ljus. 

Så här aktiverar du högtalarna 
igen: 
> Koppla bort högtalarna från 

elnätet. 
> Låt systemet återställas (i cirka 

3–5 minuter). 
> Anslut högtalarna till elnätet 

igen.  

Kontakta din Bang & Olufsen-
återförsäljare om problemet 
kvarstår. 

Rengöring av högtalarna 
Rengör dammiga ytor med en mjuk 
och torr trasa. Om du behöver ta 
bort fläckar eller smuts, använd en 
mjuk och fuktig trasa och en vatten-
lösning med milt rengöringsmedel, 
t.ex. diskmedel. 

Använd aldrig sprit eller andra 
lösningsmedel för att rengöra 
någon del av högtalarna! 
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OBS! Långvarig lyssning på hög 
volym kan orsaka hörselskador. 

Indikatorlampa 



Installera högtalaren 

Vi rekommenderar att du följer 
dessa steg vid installationen: 
– Koppla bort systemet från 

elnätet. 
– Placera högtalarna i 

installationen. 
– Ställ in omkopplarna på rätt 

inställning. Proceduren beskrivs i 
”Anpassa högtalarna till 
installationen” (sid. 6). 

– Anslut högtalarsystemet. 
– Anslut hela systemet till elnätet 

igen. 

Om högtalaren ska monteras på 
ett väggfäste ska du inte montera 
på foten på högtalaren. 

Viktigt!
– Se till att högtalarna placeras  

och ansluts i enlighet med 
anvisningarna i denna handbok. 
Använd endast stativ eller 
väggfästen som godkänts av 
Bang & Olufsen, för att förhindra 
skador! 

– Högtalarna kan stängas av helt 
endast genom att de kopplas 
bort från vägguttaget. 

– Högtalarna är endast utformade 
för inomhusbruk i torra bostads-
utrymmen, och för temperaturer 
från 10–40 ºC. 

– Kom ihåg att samtliga högtalare 
i en installation måste anslutas 
till ett eluttag och att de är 
konstruerade för att vara 
permanent anslutna till elnätet, 
eftersom det gör att högtalarna 
kan aktiveras automatiskt. 

– Försök inte att öppna högtalaren. 
Överlåt sådana åtgärder åt 
kvalificerad servicepersonal! 

Pelare och fot
Det är enklast att montera fast 
foten på högtalarpelaren om 
högtalaren ligger på de två 
förpackningsblocken i skumplast – 
se bild. 

Ta bort den lilla plastcylindern från 
den gängade delen av högtalaren 
och skjut in foten på den gängade 
änden. Fäst foten på pelaren med 
hjälp av tätningsbrickan och 
muttern. Dra åt muttern ordentligt. 
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OBS! Högtalarens typnummer finns 
på etiketten som sitter inuti locket 
till uttagspanelen. 



Kabelanslutningar 

Högtalarna kan användas 
tillsammans med ljud-, video- 
och linksystem från Bang & 
Olufsen. De kan också användas 
med system från andra 
tillverkare än Bang & Olufsen. 
Detaljerad information om 
uttagen på ditt system finns i 
bruksanvisningen för systemet.

Elkabel: Den medföljande 
elkabeln och kontakten är 
specialkonstruerade för produkten. 
Om du behöver byta kontakten 
eller skadar elkabeln, måste du 
köpa en ny kabel från din Bang & 
Olufsen-återförsäljare! 

Placera kabelhöljet runt kablarna 
enligt bilden på sid. 8. 

Dra ut det lilla locket och lyft  
upp det så att du kommer åt 
uttagspanelen. 

Av säkerhetsskäl måste elkabeln 
fästas i det svarta locket med hjälp 
av det medföljande buntbandet (A). 

A

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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Anslutning till 
elnätet

SETUP-omkopplare 
L–R–LINE

POWER LINK-uttag 

POSITION-omkopplare  
 –  – 



Anpassa högtalarna till installationen 

Du kan placera högtalarna 
nästan var som helst i rummet. 
Du får dock det mest naturliga 
ljudet om du installerar hög-
talarna enligt beskrivningen i 
det här avsnittet. 

SETUP-omkopplaren 
Omkopplaren har tre inställningar: 
LEFT, RIGHT och LINE. Sätt om-
kopplaren på LEFT eller RIGHT  
när du ansluter högtalarna till ett 
system från Bang & Olufsen.  
Sätt omkopplaren på LINE när du 
ansluter högtalarna till ett system 
som inte är från Bang & Olufsen. 

För ett Bang & Olufsen-system: 
Använd Bang & Olufsens Power 
Link-kablar för att ansluta högtalarna 
till ditt system. Sätt SETUP-
omkopplaren på LEFT respektive 
RIGHT (vänster och höger ljudkanal). 

För ett system från en annan 
tillverkare: 
Använd en specialadapter till-
sammans med tele/RCA-kontakten 
i ena änden och en DIN-kontakt i 
den andra. Beroende på hur din 
installation ser ut, behöver du 
kanske ansluta en adapter med 
tele/RCA- och minijack-kontakter 
(tillbehör som finns hos din Bang & 
Olufsen-återförsäljare). Ställ in 
SETUP-omkopplaren på LINE. 

POSITION-omkopplare 
Om en högtalare står i ett hörn 
eller nära en vägg förstärks bas- 
nivån jämfört med om högtalaren 
står i ett mer fristående läge.  

Om du vill slippa denna starka 
basförstärkning använder du 
omkopplaren POSITION för att se 
till att basnivån passar högtalarens 
placering. Lämplig inställning för 
omkopplaren beror på avståndet 
från högtalaren till rummets väggar 
och hörn. Ta hjälp av riktlinjerna på 
nästa sida för att avgöra vilken av de 
tre inställningarna på omkopplaren 
POSITION du ska välja för varje 
högtalare. 

Positionszonerna som visas på 
nästa sida är avsedda som riktlinjer. 
Du kan givetvis ställa in omkopplaren 
på vilken du vill av de tre 
inställningarna. 

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION

SETUP
  L
  R
LINE

POSITION
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POSITION-omkopplaren har tre 
inställningar:  fristående, 

 vägg och  hörn. 

 fristående 
Använd den här inställningen  
om högtalaren är placerad mer  
än 15 cm från väggen och inte 
närmare ett hörn än 50 cm.  
Detta motsvarar det stora ljusgrå 
området på bilden. 

 vägg 
Använd den här inställningen om 
högtalaren är placerad mindre än 
15 cm från väggen och inte 
närmare ett hörn än 50 cm. Detta 
motsvarar de grå områdena längs 
väggarna på bilden. 

Använd den här inställningen om 
högtalaren är monterad på ett 
väggfäste. 

 hörn 
Använd den här inställningen om 
högtalaren står i ett hörn. Detta 
motsvarar de mörkgrå områdena 
på bilden. 

Hur ska mätningen utföras? 
Avstånden mäts enligt bilden 
(högtalaren sedd uppifrån). 
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Positionszoner: De tre inställningarna 
(fristående, vägg och hörn) 
motsvarar positionszonerna som 
markerats med olika toner av grått.  



>> Anpassa högtalarna till installationen 

Kabelhölje: Gummiröret som 
medföljer högtalarna är ett 
kabelhölje som utformats särskilt 
för högtalarna. Använd det 
medföljande verktyget för att dra 
igen kabelhöljets ”blixtlås” när du 
har placerat både elkabeln och 
Power Link-kabeln inuti. 

Specialadaptern, del nr. 6270706, 
kan användas för anslutning av ett 
extra par högtalare till ditt Bang & 
Olufsen-system. Adaptern kan 
köpas som tillbehör från din 
Bang & Olufsen-återförsäljare. 
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Avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE) 
– Miljöskydd

Elektriska och elektroniska 
produkter, delar och batterier 
försedda med den här symbolen 
får inte slängas med vanligt 
hushållsavfall. Alla elektriska och 
elektroniska produkter, delar och 
batterier måste samlas in och 
slängas separat. Genom att kassera 
elektriska och elektroniska 
produkter och batterier via de 
insamlingssystem som finns i ditt 
land skyddar du miljön och 
människors hälsa och bidrar till 
klok och förnuftig användning av 
naturresurser. Insamling av elektriska 
och elektroniska produkter, 

batterier och avfall minskar risken 
för nedsmutsning av naturen med 
skadliga ämnen som kan finnas i 
elektriska och elektroniska 
produkter och utrustning.
Din Bang & Olufsen-återförsäljare 
kan ge dig råd om hur du gör dig 
av med uttjänta elektriska och 
elektroniska produkter i ditt land. 
Om en produkt är för liten för att 
förses med symbolen, visas den i 
handboken eller på förpackningen. 

Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG och 
2006/95/EG. 

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

Alla Bang & Olufsen-produkter uppfyller aktuell miljölagstiftning i hela 
världen. 
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