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FIGYELMEZTETÉS! Óvja a 

berendezést a csöpögő vagy 

fröccsenő víztől, és ügyeljen 

arra, hogy folyadékot tartalmazó 

tárgyakat, például vázát, ne 

helyezzenek a berendezésre. 

A készülék teljes kikapcsolása 

csak akkor történik meg, ha 

kihúzza a csatlakozót a hálózati 

aljzatból. A táphálózat aljzatai 

legyenek mindig hozzáférhetők.

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

Miután beállította a következő 
oldalakon leírtak szerint a 
hangszórókat, csatlakoztassa az 
egész rendszert a táphálózathoz. 
Amikor készenléti módban van, 
a jelzőfény nem világít. 
A hangszórókat úgy terveztük, 
hogy amikor éppen nem 
használják őket, akkor 
készenléti módban legyenek.

Be- és kikapcsolás – jelzőfény
Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen 
rendszerét, egyidejűleg a hangszórók 
is bekapcsolnak. A készenléti 
jelzőfény zöldre vált, jelezve,  
hogy a hangszórók be vannak 
kapcsolva. Kis idő múlva a 
jelzőfény elhalványul.

Amikor kikapcsolja a rendszert, 
akkor rövid időre megjelenik a 
vörös jelzőfény, jelezve, hogy a 
hangsugárzók használaton kívül 
vannak. 

A hangszóró védelme 
Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, 
a hangszórón azonnal csökken a 
hangerő. A helyzet stabilizálódása 
után, a hangerő lassan visszatér a 
normál szintre. 

Ha a jelzőfény folyamatosan sárgán 
világít, akkor vegye le a hangot, 
vagy hagyja lehűlni a hangszórót. 

Ha a hangszórók hibát érzékelnek, 
egy narancsszínű jelzőfény fog 
villogni, amíg a hangszórókat nem 
választják le a hálózati táplálásról. 

Ha a probléma nem szűnik meg, 
akkor lépjen kapcsolatba a  
Bang & Olufsen képviselővel.

A hangszórók tisztítása
A port száraz, puha ruhával törölgesse 
le a készülékről. Ha szükséges, 
a foltokat vagy szennyeződéseket 
puha, nedves ruhával távolítsa el, 
és használjon vizet és enyhe 
tisztítószert, például mosogatószert. 

A hangszórók szövetei tisztíthatók 
porszívóra csatlakoztatott puha 
kefés fejjel, a porszívót a 
leggyengébb szívási fokozatra állítva. 

Soha ne használjon alkoholt vagy 
más oldószert a hangszórók egyik 
részének tisztításához sem! 
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Jelzőfény

MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn 
történő tartós használat 
halláskárosodáshoz vezethet! 



A hangszórók beállítása

Javasoljuk az alábbi eljárás 
alkalmazását: 
– Válassza le a rendszert a 

táphálózatról. 
– Helyezze el a hangszórókat az 

útmutatásoknak megfelelően a 
‘Csatlakozások és beállítások’ 
című részben leírtak szerint, lásd 
a 6. oldalt. A külön rendelhető 
tartozékokról és a hangszórók 
rögzítéséről a tartozékokhoz 
adott útmutató nyújt felvilágosítást. 

– A kapcsolókat állítsa a megfelelő 
állásba. Ezt a ‘Csatlakozások és 
beállítások’ című részben 
ismertetjük, lásd az 5–6. oldalt.

– A hangszórórendszer 
csatlakoztatása.

– Csatlakoztassa ismét az egész 
rendszert a táphálózathoz. 

Vigyázat!
– Ügyeljen arra, hogy a hangszórók 

az útmutatóban foglalt 
utasításoknak megfelelően 
legyenek elhelyezve és 
csatlakoztatva. A sérülések 
megelőzése érdekében, csak 
Bang & Olufsen által elfogadott 
állványt és falikart használjon! 

– A hangszórók teljes kikapcsolása 
csak akkor történik meg,  
ha hálózati csatlakozóikat 
kihúzza a táphálózatból. 

– Óvja a berendezést a csöpögő 
vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen 
arra, hogy folyadékot tartalmazó 
tárgyakat, például vázát, ne 
helyezzenek a berendezésre.

– Szabadon égő lángot, például 
égő gyertyát nem szabad a 
készülékre helyezni.

– A hangszórók beltéri száraz, 
otthoni környezetben, 10-40 ºC 
hőmérséklet-tartományban 
történő használatra készültek. 

– 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 
hangszórót. A javítást bízza 
szakemberre! 

– 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!
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A termékazonosító címke a hangszóró 
hátsó részén található. 



POWER LINK és LINE 1–2 
kapcsoló 

Csatlakoztatás egy Bang & 
Olufsen rendszerhez: 
A hangszórókat kétféleképpen 
csatlakoztathatja a Bang & Olufsen 
rendszerhez:
1) Egy Power Link kábelt vezet a 

Bang & Olufsen rendszerből 
közvetlenül az egyes 
hangszórókra. A két aljzat közül 
bármelyiket használhatja.

2) Egy Power Link kábelt vezet a 
Bang & Olufsen rendszerből az 
első hangszóróra, majd egy 
másik Power Link kábelt vezet a 
következő hangszóróra. 

Válassza az ön elrendezésének 
leginkább megfelelő lehetőséget. 
Állítsa a kapcsolót POWER LINK 
állásba. 

Csatlakoztatás egy nem-Bang & 
Olufsen rendszerhez: 
Használjon egy olyan különleges 
kábelt, amelynek egyik végén egy 
normál sztereó mini jack dugó van, 
a másik végén pedig egy RJ45 PL 
dugó (külön rendelhető tartozék*1).

Állítsa a kapcsolót LINE 1 vagy 
LINE 2-re: 
– Alapértelmezés szerint használja 

a LINE 1-et.
– Használja a LINE 2-t, ha a 

hangszórója nem kapcsol ki, 
vagy túl erős a hangerő.  
A hangerő csökkenni fog.  
A hangszórókat azonos vonali 
(line) beállítással kell használni.

LEFT/RIGHT helyzetkapcsoló
Ez a kapcsoló határozza meg, 
hogy a hangszóró a bal vagy a 
jobb hangcsatornát sugározza-e 
egy Bang & Olufsen rendszerben. 

Állítsa be a kapcsolót LEFT vagy 
RIGHT pozícióba külön-külön, 
amikor a hangszórót a POWER LINK 
jelzésű aljzatok valamelyikéhez 
csatlakoztatja. 

Csatlakozások és beállítások

A hangszórók a Bang & Olufsen 
audió, videó és csatlakoztatott 
(link) rendszereivel használhatók. 
Ezek nem csak Bang & Olufsen, 
hanem más rendszerekben is 
használhatók.

A hangszórókat fali elhelyezésre 
tervezték. A legtermészetesebb 
hanghatás akkor érhető el, ha a 
beállítást a jelen oldalakon 
ismertetett módon végzi el.

Az aljzatpanelhez a hangszóró 
hátoldalán férhet hozzá.
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Tápcsatlakozó

Power Link aljzatokKapcsolók

Szervizelési 
célokra Tápkábel tartó.

Biztonsági okokból rögzíteni kell a 
tápkábelt a tápkábel tartó mögött.

1*A kiegészítőket a Bang & Olufsen 
képviselőjétől szerezheti be.



A pozíciókapcsoló 
A pozíciókapcsolónak három 
állása van, és az aljzatpanelen van 
elhelyezve. A kapcsoló célja annak 
biztosítása, hogy a mély hang 
szintje megfeleljen a hangszóró 
elhelyezésének. A helyes 
kapcsolóállás attól függ, hogy a 
hangszóró milyen messze 
helyezkedik el a szoba falaitól és 
sarkaitól.

A távolságokat útmutatásként adjuk 
meg, a felhasználó természetesen 
a neki legmegfelelőbb pozíciót 
állíthatja be a három lehetőségből.

• WALL 
Akkor használja ezt a beállítását, 
ha a hangszóró 65 cm-nél (25”) 
távolabbra van elhelyezve egy 
saroktól. Az illusztráción ezt a 
falak mentél látható szürke színű 
terület jelöli.

• CORNER
Akkor használja ezt a beállítást,  
ha a hangszóró sarokban van 
elhelyezve. Az illusztráción ezt 
sötétszürke területek jelölik.

Nem javasoljuk azonban, hogy a 
hangszórót a sarokhoz 20 cm-nél 
(8”) közelebb helyezze el. Az 
illusztráción ezt fekete területek 
jelölik.

• FREE
Nem használandó.

Elhelyezés: Ha a hangszórókat a 
padlóhoz képest 78 cm-nél (31”) 
magasabban helyezi el, akkor azok 
úgy legyenek felszerelve, hogy a 
jelzőfény lefelé nézzen, a lehető 
legjobb hangélmény érdekében. 
Ebben az esetben azt javasoljuk, 
hogy a falikart a padló szintje fölött 
59-165 cm (23”–65”) közötti 
magasságban helyezze el.

Ha a hangszórók a falra vannak 
szerelve és a jelzőfény felfelé néz, 
akkor javasoljuk, hogy a falikar a 
padló szintje fölött 19-114 cm-re 
(7,5”-45”) legyen elhelyezve.

A távolságot a padló és a falikar 
alsó furatai között kell mérni.
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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.  
Az elektromos és elektronikus 
készülékek, elemek és hulladékok 
összegyűjtésével megelőzhető az 
elektromos és elektronikus 
termékekben és készülékekben 

található veszélyes anyagokkal való 
környezetszennyezés lehetősége.
A Bang & Olufsen képviselője 
készséggel ad tanácsot az 
országában előírt hulladék-
ártalmatlanítási eljárásról. 

A Bang & Olufsen ezúton 
nyilvánítja ki, hogy 

megfelel a 2009/125/EK ErP 
irányelv, a 2004/108!EK EMC 
irányelv és a 2006/95/EK LVD 
irányelv alapvető és más, 
vonatkozó követelményeinek.  

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