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Handbok 



VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller 
fukt – det kan ge upphov till brand eller 
elektriska stötar. Utsätt inte enheten för 
droppar eller stänk av vatten och se till att 
inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, 
är placerade på utrustningen.

För att helt koppla bort enheten från elnätet 
måste strömsladdens stickpropp dras ut ur 
vägguttaget. Frånkopplingsanordningen 
måste vara lätt att nå.

Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti  
en liksidig triangel används för att 
uppmärksamma användaren på att det 
finns oisolerad ”farlig spänning” inuti 
produktens hölje som kan vara av tillräcklig 
styrka för att ge upphov till elstötar som 
innebär risk för personskada. 

Utropstecknet inuti en liksidig triangel 
används för att uppmärksamma användaren 
på att det finns viktiga instruktioner för 
användning och underhåll (service) i den 
dokumentation som medföljer produkten.  



Daglig användning

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

OBS! Subwoofern är konstruerad 
så att den skyddar sig själv om 
den aktiva högtalarenheten blir 
överhettad. Det kan därför 
hända att subwooferns 
skyddskrets aktiveras efter 
långvarig uppspelning på hög 
volym. 

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

När du stänger av systemet eller 
ljudet, tänds den röda 
indikatorlampan omedelbart och 
visar att subwoofern inte används.

Subwooferns skyddsfunktioner 
Om den aktiva högtalarenheten blir 
överhettad, sänker subwoofern 
omedelbart ljudnivån. Så fort läget 
har stabiliserats återställs ljudnivån 
sakta till normal nivå. Om subwoofern 
spelas konstant på mycket hög 
ljudnivå, stängs ljudet till slut av 
helt. 

Om subwoofern stänger av ljudet 
lyser indikatorlampan med orange 
färg.

Så här sätter du på ljudet igen: 

> Koppla bort subwoofern från 
elnätet. 

> Låt den aktiva högtalarenheten 
svalna. 

> Anslut subwoofern till elnätet 
igen.

Kontakta din Bang & Olufsen-
återförsäljare om problemet 
kvarstår.

Rengöring av subwoofern
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 vattenlösning med milt 
rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. 

Använd aldrig sprit eller andra 

lösningsmedel för att rengöra 

någon del av subwoofern! 
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Indikator
lampa

OBS! Långvarig lyssning på hög 
volym kan orsaka hörselskador. 



Ställa in subwoofern

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

elnätet. 
– Placera subwoofern enligt 

anvisningarna i ”Anpassa 
subwoofern till installationen” 
(sid. 8). Mer information om hur 
du ansluter subwoofern till 
valfria tillbehör finns i handboken 
som medföljer tillbehöret. 

– Ställ in omkopplarna på rätt 
inställningar. Proceduren beskrivs 
i ”Anpassa subwoofern till 
installationen” (sid. 8–9). 

– Anslut högtalarsystemet enligt 
beskrivningen i ”Ansluta 
högtalarsystemet” (sid. 6–7). 

– Anslut hela systemet till elnätet 
igen. 

Viktigt!
– Se till att subwoofern placeras 

och ansluts enligt anvisningarna  
i den här handboken. Använd 
endast stativ eller väggfästen 
som godkänts av Bang & Olufsen, 
för att förhindra skador! 

– Subwoofern kan endast stängas 
av helt genom att den kopplas 
bort från vägguttaget. 

– Blockera inte mellanrummet 
mellan högtalarenheterna. 

– Subwoofern är endast utformad 
för inomhusbruk i torra 
bostadsutrymmen, 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 
subwoofern. Överlåt sådana 
åtgärder åt kvalificerad 
servicepersonal!
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Placering av 

produktidentifieringsetiketten. 

Låt endast kvalificerad personal ta 

bort höljet, eftersom subwoofern 

kan skadas under proceduren. 



Av säkerhetsskäl måste elkabeln 

fästas bakom kabelfästet.

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! 

Kabelanslutningar

POWER LINK IN

POS.
POS.
EXT.
- dB
LINE

POWER LINK OUT

INT. BASS MANAGEMENT

POWER LINK
0dB

POS.2 POS.3POS.1

POWER LINK IN

POS.
POS.
EXT.
- dB
LINE

POWER LINK OUT

INT. BASS MANAGEMENT

POWER LINK
0dB

POS.2 POS.3POS.1
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Fästen för elkabelUttag för elkabel

Power Link 
utgångar

Omkopplare

Power Link 
ingång



Ansluta högtalarsystemet

Anslut subwoofern till systemet 
med hjälp av en Bang & Olufsen 
Power Link-kabel. 

Du kommer åt subwooferns 
uttagspanel från undersidan,  
se sid. 5. 

Specifik information om övriga 
högtalare och enheter som 
ingår i ditt Bang & Olufsen-
system finns i handböckerna 
som medföljer dessa produkter. 

Högtalaranslutningar
På följande två sidor visas exempel 
på två olika installationer. 

Surroundsystem:

Systemet har ett särskilt 
subwoofer-uttag, och samtliga 
högtalare är direktanslutna till ditt 
Bang & Olufsen-system. 
> Anslut den ena änden av kabeln 

till uttaget märkt POWER LINK IN 

på subwoofern, och den andra 

änden till subwoofer-uttaget på 

ditt Bang & Olufsen-system.

> Anslut övriga högtalare till 

högtalaruttagen på 

Bang & Olufsen-systemet. 

> Välj EXT. BASS MANAGEMENT, 
se sid. 9. 

Stereosystem:

De vänstra och högra högtalarna  
är anslutna till subwoofern, och 
subwoofern är ansluten till ditt 
Bang & Olufsen-system. 
> Anslut den ena änden av kabeln 

till uttaget märkt POWER LINK IN 

på subwoofern, och den andra 

änden till något av högtalaruttagen 

på Bang & Olufsen-systemet.

> Anslut övriga högtalare till 

uttagen som är märkta POWER 

LINK OUT på subwoofern.

> Välj INT. BASS MANAGEMENT, 
se sid. 9. 

Anslutning till elnätet 
Anslut den medföljande elkabeln 
till uttaget märkt ~. 
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FRONT FRONT

'Surround system'
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Dirigera signalerna från 
högtalare till högtalare: Om du 
vill undvika kabeldragningar från 
båda de främre högtalarna till 
subwoofern, kan du välja att dra 
signalkabeln från högtalare till 
högtalare. 



Anpassa subwoofern till installationen

Subwoofern är flexibel och 
enkel att placera. Tack vare dess 
relativt begränsade storlek kan 
den integreras smidigt i de 
flesta hemmiljöer, och placeras 
nästan var som helst i rummet. 

För att uppnå ett så naturligt 
ljud som möjligt bör subwoofern 
placeras på golvet i den främre 
halvan av rummet, baserat på 
din bästa lyssnarposition. 

Ställa in omkopplaren för 
POWER LINK och LINE 
Använd den här omkopplaren för 
att ställa in systemet. 

… För ett Bang & Olufsen-
system: 
Använd en Bang & Olufsens  
Power Link-kabel för att ansluta 
subwoofern till ditt system. Ställ in 
omkopplaren på POWER LINK.

… För ett system från en annan 
tillverkare: 
Använd en specialkabel med en 
vanlig tele/minijack-kontakt i ena 
änden och en DIN-kontakt i den 
andra (tillval, finns hos din 
Bang & Olufsen-återförsäljare). 
Ställ in omkopplaren på LINE. 

Ställa in -dB/0dB-omkopplaren
Använd -dB/0dB-omkopplaren för 
att anpassa ljudet från subwoofern 
till känslighetsnivåerna hos de olika 
BeoLab-högtalarna som du har 
anslutit.

Ställ endast in omkopplaren på -dB 
när subwoofern används med 
BeoLab 4 PC.

För alla andra högtalare ska 
omkopplaren ställas in på 0dB. 

L R
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Den idealiska placeringen av 

subwoofern är ungefär på samma 

avstånd från din bästa lyssnar

position som de främre högtalarna, 

d.v.s. den vänstra, (center) och 

högra högtalaren.  

Om det går bör du välja en placering 

mellan de två främre högtalarna.



Anpassa subwoofern till installationen

Ställa in omkopplaren för EXT. 
och INT. BASS MANAGEMENT 
Beroende på hur installationen  
ser ut måste du göra vissa 
basinställningar. 
– Ställ in omkopplaren på ”EXT. 

BASS MANAGEMENT” om 
subwoofern är ansluten till ett 
subwoofer-uttag på en produkt 
och inga högtalare har anslutits 
till subwoofern. 

– Ställ in omkopplaren på ”INT. 
BASS MANAGEMENT” om 
övriga högtalare har anslutits 
direkt till subwoofern. 

Ställa in POS.-omkopplaren 
Använd positionsomkopplaren för 
att filtrera bort den naturliga 
förändring av basljudet som 
uppstår om subwoofern placeras 
exempelvis i ett hörn, jämfört med 
en mer fristående placering.

POS.-omkopplarens inställning 
baseras på antalet ytor som finns i 
närheten av subwoofern (inom 
cirka 50 cm). 

POS.-omkopplaren har tre 
inställningar: 
POS.1: Använd den här 

inställningen om subwoofern är 
placerad nära en yta (fristående  
i ett rum eller på en vägg). 
Illustreras med ljusgrå områden 
på bilden. 

POS.2: Använd den här 
inställningen om subwoofern är 
placerad nära två ytor (placerad 
på golvet nära en vägg). 
Illustreras med mellangrå 
områden på bilden. 

POS.3: Använd den här 
inställningen om subwoofern är 
placerad nära tre ytor (i ett hörn). 
Illustreras med mörkgrå 
områden på bilden. 

Positionerna som beskrivs är 
endast vägledande. Du kan ställa 
in POS.-omkopplaren på vilken 
som helst av de tre positionerna, 
beroende på dina ljudpreferenser. 

POS. 3

POS. 2

POS. 1

POWER LINK IN

POS.
POS.
EXT.
- dB
LINE

POWER LINK OUT

INT. BASS MANAGEMENT

POWER LINK
0dB

POS.2 POS.3POS.1
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Placera aldrig subwoofern 

bakom din lyssnarposition. Vi 

rekommenderar att du undviker 

att placera någon av högtalarna 

i området innanför den tunna, 

prickade linjen. 

Ställ in POS.omkopplaren 

beroende på hur installationen 

ser ut. 



När du använder BeoLab 4 
tillsammans med subwoofern. 
Använd helst en Power Link-kabel 
och ställ in POWER LINK-
omkopplaren på LEFT eller RIGHT. 
Om du använder en minijack-kabel 
ska du alltid ställa in LINE IN-
omkopplaren på LINE. Använd inte 
PC-inställningen. 
Ställ in omkopplaren på subwoofern 
på 0dB.

Obs! Använd endast inställningen 
-dB på subwoofern om du har 
anslutit en BeoLab 4 PC. 
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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. 

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

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.
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