BeoLab 11
Útmutató

FIGYELMEZTETÉS:Az elektromos áramütés
és a tűz veszélyének csökkentése érdekében,
ne tegye ki ezt a készüléket eső, vagy nedvesség
hatásának. Óvja a berendezést a csöpögő
vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy
folyadékot tartalmazó tárgyakat, például
vázát, ne helyezzenek a berendezésre.
Ha teljesen le akarja választani a készüléket
a váltakozó áramú hálózatról, akkor húzza ki
a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. A
leválasztott készüléknek használatra készen
kell állnia.
Az egyenlő oldalú háromszögben látható
nyílheggyel ellátott villám célja az, hogy
felhívja a felhasználó figyelmét a
szigeteletlen "veszélyes feszültség"-nek a
termék dobozán belüli jelenlétére, amely
elég nagy lehet ahhoz, hogy emberre
veszélyes elektromos áramütés kockázata
jöhessen létre.
Az egyenlő oldalú háromszögben látható
felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó
figyelmét a termékhez mellékelt
dokumentumokban található fontos
használati és karbantartási (szervizelési)
utasítások meglétére.

Mindennapi használat

Miután beállította a következő
oldalakon leírtak szerint a
mélysugárzót, csatlakoztassa az
egész rendszert a táphálózathoz.
A jelzőfény pirosan kezd világítani,
jelezve, hogy a mélysugárzó
készenlétben áll, és használatra
kész. A mélysugárzót úgy
terveztük, hogy amikor éppen
nem használják, akkor készenléti
módban legyen.
MEGJEGYZÉS! A mélysugárzót
úgy terveztük, hogy megóvja
saját magát, ha az aktív
hangszóróegység túlmelegedne.
A mélynyomó védőáramköre
aktívvá válhat, ha egy ideig
nagy hangerőn működtették.

Be- és kikapcsolás – jelzőfény
Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen
rendszerét, egyidejűleg a mélysugárzó
is bekapcsol. A vörös színű
készenléti jelzőfény zöldre vált,
jelezve, hogy a mélysugárzó be van
kapcsolva.

Jelzőfény

Amikor kikapcsolja a rendszert
vagy elnémítja a hangot, a vörös
jelzőfény azonnal megjelenik, jelezve,
hogy a mélysugárzó használaton
A mélysugárzó tisztítása
kívül van.
A port száraz, puha ruhával
törölgesse le a készülékről.
A mélysugárzó védelme
Ha szükséges, a foltokat vagy
Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, szennyeződéseket puha, nedves
a mélysugárzó azonnal csökkenti a
ruhával távolítsa el, és használjon
hangerőt. A helyzet stabilizálódása vizet és enyhe tisztítószert, például
után, a hangerő lassan visszatér a
mosogatószert.
normál szintre. Ha a mélysugárzó
nagyon nagy hangerőn,
Soha ne használjon alkoholt vagy
folyamatosan működik, ez végül a
más oldószert a mélysugárzó egyik
hang teljes elnémulásához vezet.
részének tisztításához sem!
Ha a mélysugárzó hangja elnémul,
a jelzőfény sárgán kezd világítani.
Az eredeti hang visszaállítása:
> Húzza ki a mélysugárzó
csatlakozóját a hálózati aljzatból.
> Hagyjon időt az aktív
hangszóróegységnek a lehűlésre.
> Csatlakoztassa ismét a
mélysugárzót a hálózati aljzathoz.
Ha a probléma nem szűnik meg,
akkor lépjen kapcsolatba a Bang &
Olufsen képviselővel.

MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn
történő tartós használat
halláskárosodáshoz vezethet!
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A mélysugárzó beállítása
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Javasoljuk az alábbi eljárás
alkalmazását:
– Válassza le a rendszert a
táphálózatról.
– Helyezze el a mélysugárzót az
‘A mélysugárzó illesztése az
elrendezéshez’ (8. o.) című
részben leírt irányelveknek
megfelelően. A külön rendelhető
tartozékokról és a mélysugárzó
csatlakoztatásáról a tartozékokhoz
adott útmutató nyújt felvilágosítást.
– A kapcsolókat állítsa a megfelelő
állásba. Erről bővebben olvashat
az ‘A mélysugárzó illesztése az
elrendezéshez’ (8–9. o.) című
részben.
– Csatlakoztassa
hangszórórendszerét az
‘A hangszórórendszer
csatlakoztatása’ (6–7. o.)
című részben leírtak szerint.
– Csatlakoztassa ismét az egész
rendszert a táphálózathoz.

Vigyázat!
– Ügyeljen arra, hogy a mélysugárzó
az útmutatóban foglalt
utasításoknak megfelelően legyen
elhelyezve és csatlakoztatva.
A sérülések megelőzése érdekében,
csak Bang & Olufsen által
elfogadott állványt és falikart
használjon!
– A mélysugárzó teljes
kikapcsolása csak akkor történik
meg, ha kihúzza a hálózati
csatlakozót a fali csatlakozó
aljzatból.
– Ne helyezzen el akadályt a
mélysugárzók közötti térben.
– A mélysugárzó beltéri, száraz,
otthoni környezetben, 10-40 ºC
hőmérséklet tartományban
történő használatra készült.
– Ne feledje, hogy egy
elrendezésben minden
hangszórót csatlakoztatni kell a
hálózati aljzathoz, és azt, hogy
ezeket úgy tervezték, hogy
folyamatosan csatlakoztatva
legyenek a hálózathoz, mivel ez
teszi lehetővé automatikus
bekapcsolásukat.
– Ne próbálja meg felnyitni a
mélysugárzót. A javítást bízza
képzett szakemberre!

A termékazonosító címke helye.
Szakképzett személlyel végeztesse a
kagylóburkolat eltávolítását, mert a
mélysugárzó károsodhat a folyamat
során.

Kábelcsatlakozások

Tápkábel tartók

Tápvezeték aljzat

Power Link
kimeneti aljzatok

Power Link
bemeneti aljzat
POWER LINK IN
LINE
- dB
EXT.
POS.
POS.

POWER LINK OUT
POWER LINK
0dB
INT. BASS MANAGEMENT
POS.1 POS.2 POS.3

Biztonsági okoból, rögzítenie kell a
tápkábelt a tápkábel tartó mögött.

POWER LINK IN
LINE
- dB
EXT.
POS.
POS.

POWER LINK OUT
POWER LINK
0dB
INT. BASS MANAGEMENT
POS.1 POS.2 POS.3
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Tápkábel: A készülékhez adott
tápkábel és csatlakozó dugó
speciálisan ehhez a termékhez
készült. Ha kicseréli a csatlakozó
dugót, vagy megsérül a tápkábel,
akkor újat kell vásárolnia a Bang &
Olufsen termékek forgalmazójánál!

Kapcsoló

A hangszórórendszer csatlakoztatása
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Csatlakoztassa a mélysugárzót a
rendszeréhez egy Bang & Olufsen
Power Link kábel felhasználásával.

Hangszórócsatlakozások
Ezen a két oldalon kétféle
elrendezésre talál példát.

A mélysugárzó aljzatát alulról
érheti el, lásd az 5. oldalt.

Surround rendszer:
A rendszer külön erre a célra rendelt
mélysugárzó aljzattal van ellátva, és
mindegyik hangszóró közvetlenül
az ön Bang & Olufsen rendszeréhez
csatlakozik.
> A kábel egyik végét csatlakoztassa
a mélysugárzón található
POWER LINK IN jelzésű aljzatba,
a másik végét pedig Bang &
Olufsen rendszerének mélysugárzó
aljzatába.
> Csatlakoztassa a többi hangszórót
Bang & Olufsen rendszerének
hangszóró aljzataiba.
> Válassza az EXT. BASS
MANAGEMENT opciót, lásd a 9.
oldalt

A Bang & Olufsen rendszerben
található többi hangszóróra és
egységre vonatkozó specifikus
ismereteket az ezekhez a
termékekhez mellékelt
útmutatókban találja meg.

Sztereó rendszer:
A bal és jobb oldali hangszórók
a mélysugárzóhoz vannak
csatlakoztatva, a mélysugárzó
pedig az ön Bang & Olufsen
rendszeréhez csatlakozik.
> A kábel egyik végét csatlakoztassa
a mélysugárzón található
POWER LINK IN jelzésű aljzatba,
a másik végét pedig Bang &
Olufsen rendszerének egyik
hangszóró csatlakozóaljzatába.
> Csatlakoztassa a többi hangszórót
a mélysugárzón található
POWER LINK OUT jelű aljzatokhoz
> Válassza az INT. BASS
MANAGEMENT opciót,
lásd a 9. oldalt
Csatlakozás a táphálózathoz
Csatlakoztassa a mellékelt
jelű aljzathoz.
tápkábelt a

~
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A jelek útja hangszóról
hangszóróra. Annak elkerülésére,
hogy minkét homlokhangszórótól
fussanak kábelek a mélysugárzóhoz,
választhat egy hangszórótól
hangszóróig vezető jelútvonalat is.

A mélysugárzó beállítása az elrendezésnek megfelelően
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A mélysugárzó elhelyezése
egyszerű és rugalmas.
Viszonylag kis mérete miatt
könnyen integrálható a legtöbb
otthoni környezetbe, és szinte
bárhol elhelyezheti a szobában,
ahol csak akarja.
A legtermészetesebb hangzás
elérése érdekében a
mélysugárzót a padlón helyezze
el, a szoba elülső felében –
figyelembe véve kedvenc
zenehallgatási pozícióját.

A POWER LINK és a LINE
kapcsoló beállítása
Ezzel a kapcsolóval állítsa be
rendszerét.

L

R

... egy Bang & Olufsen
rendszerhez:
Bang & Olufsen Power Link kábellel
csatlakoztassa a mélysugárzót a
rendszeréhez. Állitsa a kapcsolót
POWER LINK állásba.
... egy nem Bang & Olufsen
rendszerhez:
Használjon egy olyan különleges
kábelt, amelynek egyik végén egy
hagyományos phono típusú minijack dugó, a másik végén pedig
egy DIN dugó van felszerelve (külön
rendelhető tartozék, a Bang &
Olufsen forgalmazónál kapható).
Állítsa a kapcsolót LINE állásba.
A -dB/0dB kapcsoló beállítása
Használja a -dB/0dB kapcsolót a
mélysugárzó kimenőjelének a
különféle csatlakoztatott BeoLab
hangszórók érzékenységi szintjeihez
történő adaptálására.
Csak akkor állítsa a kapcsolót -dB
állásra, ha a mélysugárzót BeoLab 4
PC-vel használja.
Minden más hangszóró esetében,
állítsa a kapcsolót 0dB-re.

Ideális esetben a mélysugárzót
kedvenc hallgatási helyétől olyan
távolságra kell elhelyezni, mint
amilyenre az elülső hangszórók
vannak, azaz ahol a bal, (a középső)
és a jobb oldali hangszórók.
Ha lehetséges, válasszon egy helyet
a két elülső hangszóró között.
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POS. 3
POS. 2
POS. 1

Az EXT. és az INT. BASS
MANAGEMENT kapcsoló
beállítása
Az elrendezéstől függően, be kell
állítania a mélyhangok kezelését.
– Állítsa a kapcsolót ‘EXT. BASS
MANAGEMENT’ állásba, ha a
mélysugárzó egy készülék
mélysugárzó aljzatába van
csatlakoztatva, és nincsenek
hangszórók csatlakoztatva a
mélysugárzóhoz.
– Állítsa a kapcsolót ‘INT. BASS
MANAGEMENT’ állásba, ha más
hangszórók közvetlenül
csatlakoznak a mélysugárzóhoz.
A POS. kapcsoló beállítása
A pozíciókapcsolót felhasználva,
szűrje ki a természetes
mélyhangmódosulást, amely akkor
jelentkezik, ha a mélysugárzót
például egy sarokban helyezték el,
egy ennél nyitottabb pozícióhoz
képest.
A POS. kapcsoló beállítását az
határozza meg, hogy hány felület
van a mélysugárzó közelében
(mintegy 50 cm-en belül).

A POS. kapcsolónak három
állása van:
POS.1: Akkor használja ezt a
beállítást, ha a mélysugárzó egy
felülethez van közel (szabadon
áll egy szobában vagy a falon van).
Az illusztráción ez világosszürkével
van jelölve.
POS.2: Akkor használja ezt a
beállítást, ha a mélysugárzó két
felülethez közel (a padlón, egy
falhoz közel) van elhelyezve.
Az illusztráción ez közepes
szürkével van jelölve.
POS.3: Akkor használja ezt a
beállítást, ha a mélyhangsugárzó
három felülethez közel (sarokban)
van elhelyezve. Az illusztráción
ez sötétszürkével van jelölve.
Az említett pozíciók csak
útmutatásul szolgálnak. A POS.
kapcsolót a három pozíció
bármelyikében lehet, a hallgató
hangpreferenciájától függően.

Soha ne helyezze a mélysugárzót
az ön hallgatási pozíciója mögé.
Javasoljuk, hogy a pontozott
vonalon belüli területen egyáltalán
ne helyezzen el hangszórót.

POWER LINK IN
LINE
- dB
EXT.
POS.
POS.

POWER LINK OUT
POWER LINK
0dB
INT. BASS MANAGEMENT
POS.1 POS.2 POS.3

Állítsa be a POS. kapcsolót az
ön elrendezésének megfelelően.
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>> A mélysugárzó beállítása az elrendezésnek megfelelően ...

A BeoLab 4 használata a
mélysugárzóval.
Hacsak lehetséges, használjon
Power Link kábelt, és állítsa a
POWER LINK kapcsolót LEFT vagy
RIGHT pozícióra. Ha mini-jack
kábelt használ, mindig állítsa a
LINE IN kapcsolót LINE pozícióra.
Ne használja a PC beállítást.
Állítsa a mélysugárzón a kapcsolót
0dB-re.
Megjegyzés! Ne használja a -dB
beállítást a mélysugárzóján,
hacsak nem csatlakoztatta
azt egy BeoLab 4 PC-hez.

Az elektromos és elektronikus
hulladékok kezelése (WEEE) Környezetvédelem

Az ilyen jellel megjelölt elektromos
és elektronikus hulladékokat,
alkatrészeket és elemeket vagy
akkumulátorokat nem szabad a
szokásos háztartási hulladék közé
helyezni; mindenfajta elektromos
és elektronikus készüléket és
alkatrészt külön összegyűjtve kell
ártalmatlanítani. Azzal, hogy az
országában működő hulladékgyűjtő
rendszert használja az elektromos
és elektronikus készülékek és
elemek ártalmatlanítására, óvja a
környezetet, az emberek egészségét,
és hozzájárul a természeti
erőforrások megfontolt és ésszerű
felhasználásához. Összegyűjtve az
elektromos és elektronikus

készülékeket, elemeket és
hulladékokat megelőzhető az
elektromos és elektronikus
termékekben és készülékekben
található veszélyes anyagokkal való
környezetszennyezés lehetősége.
Az ön Bang & Olufsen képviselője
készséggel ad tanácsot az
országában előírt hulladékártalmatlanítási eljárásról.

Ez a termék megfelel a 2004/108/
EK és a 2006/95/EK sz. irányelvben
megfogalmazott rendelkezéseknek.

Minden Bang & Olufsen termék
megfelel a világszerte vonatkozó
környezetvédelmi előírásoknak.

A műszaki jellemzők, a funkciók és
ezáltal a kezelés módosításának
joga fenntartva.

Ha egy termék mérete túl kicsi
ahhoz, hogy ellátható legyen ezzel
a jellel, akkor ezt jelezzük a használati
útmutatóban, a garancialevélen,
illetve a csomagoláson.
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