BeoLab 2

Οδηγς

Τα DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC
αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το
κάλυµµα (ή το πίσω µέρος).
Στο εσωτερικ- της συσκευής δεν
υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να
επισκευαστούν απ- το χρήστη. Για
οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ- σέρβις.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή
πρκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Το σύµβολο αυτ
υποδηλώνει τι στο
εσωτερικ της συσκευής
υπάρχει επικίνδυνη τάση που
µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Το σύµβολο αυτ
υποδηλώνει τι στη
βιβλιογραφία που συνοδεύει
τη συσκευή υπάρχουν
σηµαντικές οδηγίες
χειρισµού και συντήρησης.

Περιεχµενα του Οδηγού

Ο Οδηγς αυτς περιγράφει
τον τρπο σύνδεσης του
υπογούφερ BeoLab 2 και της
προσαρµογής του στο
σύστηµα των ηχείων σας έτσι
ώστε να λειτουργεί µε το
βέλτιστο τρπο.
Επιπλέον, ο Οδηγς παρέχει
οδηγίες για την τοποθέτηση
του BeoLab 2.
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Πριν ξεκινήσετε...
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Συνιστούµε να ακολουθήσετε
τη διαδικασία αυτή κατά τη
ρύθµιση του υπογούφερ
BeoLab 2:
– ∆ιαβάστε και
συµµορφωθείτε µε τις
προφυλάξεις σ' αυτές τις
δυο σελίδες.
– Αποσυνδέστε το σύστηµά
σας απ την πρίζα.
– Συνδέστε το σύστηµα των
ηχείων σας σύµφωνα µε τον
τρπο που περιγράφεται
στην εντητα Σύνδεση του
συστήµατος των ηχείων σας.
– Ρυθµίστε τους διακπτες
SETUP και POSITION στις
σωστές θέσεις πως
περιγράφεται στην εντητα
Προσαρµογή του BeoLab 2
στο σύστηµα των ηχείων
σας.
– Τοποθετήστε το BeoLab 2
σύµφωνα µε τις οδηγίες της
εντητας Προσαρµογή του
BeoLab 2 στο σύστηµα των
ηχείων σας.
– Τέλος, συνδέστε το
σύστηµά σας στην πρίζα.
Για να είναι οι καλωδιώσεις σας
τακτοποιηµένες, προτείνουµε
να περάσετε τα καλώδια µέσα
απ το κάλυµµα καλωδίων που
περιλαµβάνεται.

Προφυλάξεις
■ Το υπογούφερ BeoLab 2 προορίζεται
για χρήση µνο µε τα συστήµατα ενεργών
ηχείων (Power Link) της Bang & Olufsen –
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλα
ηχεία.
■ Βεβαιωθείτε τι το BeoLab 2 έχει
τοποθετηθεί και συνδεθεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες που παρέχονται σ' αυτν τον
Οδηγ.

Αφήστε αρκετ0 ελεύθερο χώρο για τη
µετακίνηση των ηχείων – τ0σο µπροστά,
0σο και στις πλευρές του BeoLab 2.

■ Μην εµποδίζετε µε οποιονδήποτε
τρπο την ελεύθερη κίνηση των ηχείων
του BeoLab 2 και µην ασκήσετε δύναµη
πάνω σε αυτά καθώς κάτι τέτοιο µπορεί
να προκαλέσει µνιµη βλάβη!
■ Τοποθετήστε το BeoLab 2 στο πάτωµα
πάνω στο µαύρο λαστιχένιο πδι του.
■ Το BeoLab 2 έχει σχεδιαστεί µνο για
εσωτερική χρήση, σε ξηρά, οικιακά
περιβάλλοντα και σε µια περιοχή
θερµοκρασιών 10–40° C.
■ Θυµηθείτε τι λα τα ηχεία σε µια
εγκατάσταση πρέπει να είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα και τι είναι
σχεδιασµένα ώστε να παραµένουν
συνεχώς συνδεδεµένα στην πρίζα, καθώς
µε αυτν τον τρπο µπορούν να
ενεργοποιούνται αυτµατα.

Για να σηκώσετε το BeoLab 2,
χρησιµοποιήστε την οπή στο πάνω
µέρος σα λαβή µεταφοράς.
Επιδείξτε προσοχή ώστε να µην
καταστρέψετε τα ηχεία και µη σηκώσετε
ποτέ το BeoLab 2 κρατώντας το απ0 τις
πλευρές του!

B

A

Κάτω 0ψη του BeoLab 2 που δείχνει τη
θέση της ετικέτας αναγνώρισης του
προϊ0ντος (A). Εάν θελήσετε να
ρυθµίσετε το µαύρο λαστιχένιο π0δι,
τοποθετήστε το BeoLab 2 ανάποδα και
χρησιµοποιήστε τις δυο ρυθµιστικές
βίδες (B).
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Εξάρτηµα στήριξης
καλωδίου τροφοδοσίας

Υποδοχή καλωδίου
τροφοδοσίας

Υποδοχές εξ0δου
Power Link

Υποδοχή εισ0δου
Power Link

OUT

OUT

CORNER
WALL
FREE

∆ιακ0πτης POSITION

POSITION

Πίσω 0ψη του BeoLab 2 που δείχνει τη
θέση του πίνακα υποδοχών και
διακοπτών.

IN
3
2
1
SETUP

∆ιακ0πτης SETUP

Επισκ0πηση του πίνακα υποδοχών και
διακοπτών.

Για λ0γους προστασίας, θα πρέπει να
στερεώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
πίσω απ0 το εξάρτηµα στήριξης του
καλωδίου τροφοδοσίας.

Κάλυµµα καλωδίων: Χρησιµοποιήστε το
εργαλείο που περιλαµβάνεται για να
κλείσετε το κάλυµµα των καλωδίων
αφού προηγουµένως έχετε τοποθετήσει
σ' αυτ0 το καλώδιο τροφοδοσίας και το
καλώδιο Power Link.

Σύνδεση του συστήµατος των ηχείων σας
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Μπορείτε να έχετε πρσβαση
στον πίνακα υποδοχών του
BeoLab 2 µέσω της οπής στο
πίσω µέρος.

Συνδέσεις ηχείων
Συνδέστε το BeoLab 2 στο σύστηµά σας
χρησιµοποιώντας το καλώδιο 8 ακίδων
Power Link που παρέχεται.
L

Ως αναφορά ταν εντοπίζετε
τις υποδοχές, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την
επισκπηση της
προηγούµενης σελίδας και τις
τυπωµένες ενδείξεις στον
πίνακα υποδοχών.
Για συγκεκριµένες
πληροφορίες σχετικά µε τα
υπλοιπα ηχεία και συσκευές
στο σύστηµα της
Bang & Olufsen που
διαθέτετε, παρακαλούµε
ανατρέξτε στους Οδηγούς
που παρέχονται µαζί µε αυτά
τα συστήµατα.
Μπορεί να σας διευκολύνει
περισστερο αν περάσετε τα
καλώδια µέσα απ το κάλυµµα
καλωδίων που παρέχεται
προτού τα συνδέσετε, πως
φαίνεται στην προηγούµενη
σελίδα.

Στην επµενη σελίδα µπορείτε να δείτε
παραδείγµατα τριών διαφορετικών
διατάξεων: δυο διατάξεις ήχου surround
και µια στερεοφωνικού ήχου. Σε κάθε
παράδειγµα διευκρινίζεται ποιες
υποδοχές πρέπει να χρησιµοποιήσετε.
Σύστηµα Dolby Digital: Το σύστηµα
διαθέτει µια αποκλειστική υποδοχή
SUBWOOFER και λα τα ηχεία
συνδέονται απευθείας στο σύστηµα της
Bang & Olufsen.
Σύστηµα Dolby Pro Logic: Αυτ το
σύστηµα δε διαθέτει αποκλειστική
υποδοχή για το υπογούφερ. Τα εµπρς
ηχεία συνδέονται στο BeoLab 2 και το
BeoLab 2 συνδέεται στο σύστηµα της
Bang & Olufsen. Τα πίσω ηχεία
συνδέονται απευθείας µε το σύστηµα
της Bang & Olufsen.
Στερεοφωνικ0 σύστηµα: Το αριστερ και
δεξί ηχείο συνδέονται µε το BeoLab 2
και το BeoLab 2 συνδέεται µε το
σύστηµα της Bang & Olufsen.
Θυµηθείτε να ρυθµίσετε το διακ0πτη
L • R • LINE στη σωστή θέση σε καθένα
απ0 τα εµπρ0ς και πίσω ηχεία.

Σύνδεση στην πρίζα
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που
παρέχεται στην υποδοχή µε την ένδειξη

~.

R

OUT OUT
IN

L

R

OUT
IN

Σχηµατισµς βργχου σηµάτων απ
ηχείο σε ηχείο: Μπορείτε να επιλέξετε
να σχηµατίσετε βρ0γχο για το σήµα απ0
ηχείο σε ηχείο ώστε να αποφύγετε να
έχετε καλώδια και απ0 τα δυο ηχεία
προς το BeoLab 2.
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Παραδείγµατα διατάξεων
'Dolby Digital system'

Σύστηµα Dolby Digital:
> Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
στην υποδοχή του BeoLab 2 µε την
ένδειξη IN και το άλλο άκρο στην
υποδοχή στο σύστηµα της
Bang & Olufsen µε την ένδειξη
SUBWOOFER.
> Συνδέστε τα εµπρς ηχεία στις
υποδοχές του συστήµατος της
Bang & Olufsen µε την ένδειξη FRONT.
> Συνδέστε τα πίσω ηχεία στις υποδοχές
του συστήµατος της Bang & Olufsen µε
την ένδειξη REAR.

IN

SUBWOOFER
FRONT

FRONT

L

R

REAR

REAR

L

R

Σύστηµα Dolby Pro Logic:
> Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
στην υποδοχή του BeoLab 2 µε την
ένδειξη IN και το άλλο άκρο στην
υποδοχή του συστήµατος της
Bang & Olufsen µε την ένδειξη FRONT.
> Συνδέστε τα εµπρς ηχεία στις
υποδοχές του BeoLab 2 µε την ένδειξη
OUT.
> Συνδέστε τα πίσω ηχεία στις υποδοχές
του συστήµατος της Bang & Olufsen µε
την ένδειξη REAR.

'Dolby Pro Logic system'

OUT

OUT

IN

L

R
FRONT

REAR

REAR

L

R

'Stereo system'

OUT

OUT

IN

L

R

Στερεοφωνικ0 σύστηµα:
> Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
στην υποδοχή του BeoLab 2 µε την
ένδειξη IN και το άλλο άκρο σε µια απ
τις υποδοχές του συστήµατος της
Bang & Olufsen.
> Συνδέστε τα αριστερά και δεξιά ηχεία
στις υποδοχές του BeoLab 2 µε την
ένδειξη OUT.

Προσαρµογή του BeoLab 2 στο σύστηµα των
ηχείων σας
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Το BeoLab 2 µπορεί να
τοποθετηθεί σχεδν
οπουδήποτε µέσα σ' ένα
δωµάτιο. Παρλα αυτά, για να
έχετε το φυσικτερο και τον
καλύτερο δυνατ
στερεοφωνικ ήχο/ήχο
surround, θα πρέπει να
ρυθµίσετε το BeoLab 2
σύµφωνα µε τις οδηγίες που
δίνονται σ' αυτές τις δυο
σελίδες.
Για να επιτευχθεί προσαρµογή
µε την ευαισθησία του
συστήµατος των ηχείων που
συνδέονται µε το BeoLab 2, το
BeoLab 2 διαθέτει ένα
διακπτη SETUP µε τρεις
θέσεις.
Για να αποκψετε τις φυσικές
αλλαγές του ήχου των µπάσων
που παρατηρούνται ταν το
ηχείο έχει τοποθετηθεί για
παράδειγµα στη γωνία του
δωµατίου, συγκριτικά µε τον
ήχο που λαµβάνεται σε µια
περισστερο ελεύθερη θέση,
το BeoLab 2 διαθέτει ένα
διακπτη POSITION µε τρεις
επίσης θέσεις.

Ρύθµιση του διακ-πτη SETUP
Χρησιµοποιήστε το διακπτη SETUP για
να προσαρµσετε την έξοδο απ το
BeoLab 2 στα επίπεδα ευαισθησίας των
διάφορων ηχείων BeoLab.

SETUP

3

BeoLab 2500

2

BeoLab Penta, BeoLab 8000, BeoLab 6000,
BeoLab 4500, BeoLab 4000

1

BeoLab 1

Ο διακπτης έχει τρεις θέσεις (1, 2 και 3),
η επιλογή της οποίας εξαρτάται απ τη
ρύθµιση των ηχείων σας. Ο πίνακας στα
δεξιά δείχνει ποια ρύθµιση να
χρησιµοποιήσετε για τα διάφορα µοντέλα
των ηχείων BeoLab.

Εάν συνδέσετε BeoLab Penta στο
BeoLab 2, συνιστούµε να θέσετε το
διακ0πτη INPUT LEVEL του
BeoLab Penta στη µεσαία του θέση.

Αν, για παράδειγµα, έχετε ένα ζευγάρι
ηχείων BeoLab 1 συνδεδεµένα στο
BeoLab 2, θα πρέπει να θέσετε το
διακπτη SETUP στη θέση 1 και ούτω
καθεξής...
Εάν διαθέτετε ένα σύστηµα Dolby Digital
και συνεπώς δεν υπάρχουν ηχεία
απευθείας συνδεδεµένα µε το BeoLab 2,
συνιστούµε να θέσετε το διακ0πτη SETUP
στη θέση 3.

Οδηγίες τοποθέτησης
Η τοποθέτηση του BeoLab 2 είναι εύκολη
και ευέλικτη. Χάρις στο σχετικά µικρ του
µέγεθος, µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα
στα περισστερα οικιακά περιβάλλοντα
και να τοποθετηθεί σχεδν οπουδήποτε
επιθυµείτε µέσα σε ένα δωµάτιο.

L

R

Ωστσο, για να έχετε το φυσικτερο
δυνατ ήχο θα πρέπει να τοποθετήσετε
το BeoLab 2 στο πάτωµα στο εµπρς
ήµισυ του δωµατίου και µε το εµπρς
ηχείο να βλέπει προς τη θέση ακρασης.

Ιδανικά, το BeoLab 2 θα πρέπει να
τοποθετηθεί περίπου στην ίδια
απ0σταση απ0 τη θέση ακρ0ασης που
προτιµάτε 0πως τα εµπρ0ς ηχεία,
δηλαδή το αριστερ0, (κεντρικ0) και το
δεξί ηχείο.
Εάν είναι δυνατ0ν, θα πρέπει να
επιλέξετε µια θέση µεταξύ των δυο
εµπρ0ς ηχείων.
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Ρύθµιση του διακ-πτη POSITION
Χρησιµοποιήστε το διακπτη POSITION
για να εξασφαλίσετε τι η απκριση των
µπάσων ανταποκρίνεται στην τοποθέτηση
του BeoLab 2 και κατά συνέπεια και µε το
περιβάλλοντα χώρο.

~ 50 cm
20"

~ 150 cm
60"
CORNER
WALL
FREE

Η θέση του διακπτη που πρέπει να
επιλέξετε εξαρτάται απ την απσταση
του BeoLab 2 απ τους τοίχους και τις
γωνίες του δωµατίου.

Ο διακ-πτης POSITION διαθέτει τρεις
θέσεις:
CORNER: Χρησιµοποιήστε αυτή τη θέση
εάν το BeoLab 2 έχει τοποθετηθεί σε
γωνία – στο σχήµα απεικονίζονται ως οι
σκούρες γκρι περιοχές.
WALL: Χρησιµοποιήστε αυτή τη θέση εάν
το BeoLab 2 έχει τοποθετηθεί σε
απσταση µικρτερη απ περίπου 50
cm απ τοίχο και χι κοντύτερα απ
περίπου.
150 cm απ κάποια γωνία – στο σχήµα
οι θέσεις αντιστοιχούν στις περιοχές µε
µέσο γκρι χρώµα, κατά µήκος των
τοίχων.
FREE: Χρησιµοποιήστε τη θέση αυτή εάν
το BeoLab 2 έχει τοποθετηθεί σε
απσταση µεγαλύτερη απ περίπου
50 cm απ τοίχο – στο σχήµα οι θέσεις
αντιστοιχούν στην περιοχή µε ανοικτ
γκρι χρώµα.
Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι
ενδεικτικές µνο. Μπορείτε βεβαίως να
ρυθµίσετε το διακπτη σε οποιαδήποτε
απ τις τρεις θέσεις προτιµάτε.

Μην τοποθετείτε ποτέ το BeoLab 2 πίσω
απ0 τη θέση ακρ0ασης. Συνιστούµε να
αποφύγετε την τοποθέτηση
οποιουδήποτε ηχείου στην περιοχή στο
εσωτερικ0 της λεπτής διακεκοµµένης
γραµµής.

Καθηµερινή χρήση

10

pταν το BeoLab 2 έχει
συνδεθεί στην πρίζα, η
ενδεικτική λυχνία αναµονής
φωτίζει σε κκκινο χρώµα,
υποδηλώνοντας τι το
BeoLab 2 βρίσκεται σε
κατάσταση αναµονής, έτοιµο
προς χρήση.
Το BeoLab 2 είναι σχεδιασµένο
να παραµένει σε κατάσταση
αναµονής ταν δε
χρησιµοποιείται, οπτε δεν
πρέπει να αποσυνδέεται απ
την πρίζα.
Παρακαλούµε προσέξτε: το
BeoLab 2 είναι σχεδιασµένο
ώστε να προστατεύεται µνο
του σε περίπτωση που το
ενεργ ηχείο υπερθερµανθεί.
Το κύκλωµα προστασίας του
ηχείου µπορεί να
ενεργοποιηθεί µετά απ µια
περίοδο αναπαραγωγής σε
υψηλά επίπεδα έντασης.

Ενδεικτική λυχνία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ενδεικτική
λυχνία

pταν ενεργοποιείτε το σύστηµα
Bang & Olufsen, το BeoLab 2
ενεργοποιείται ταυτχρονα. Το χρώµα
ενδεικτική της λυχνίας αναµονής αλλάζει
απ κκκινο σε πράσινο, υποδηλώνοντας
τι το BeoLab 2 έχει ενεργοποιηθεί.
pταν απενεργοποιείτε το σύστηµα, ή
διακπτετε τον ήχο (σίγαση), η ενδεικτική
λυχνία γίνεται αµέσως κκκινη
υποδηλώνοντας τι το BeoLab 2 δε
χρησιµοποιείται.

Προστασία ηχείων

Καθαρισµ-ς του BeoLab 2

Σε περίπτωση που το ενεργ ηχείο
υπερθερµανθεί, το BeoLab 2 µειώνει
αµέσως το επίπεδο της έντασης του
ήχου. Μλις η κατάσταση
σταθεροποιηθεί, η ένταση του ήχου
επανέρχεται αργά στα κανονικά επίπεδα.
Αν το ηχείο χρησιµοποιείται συνεχµενα
για αναπαραγωγή σε πολύ υψηλή ένταση,
το BeoLab 2 τελικά θα διακψει τελείως
τον ήχο.

Καθαρίστε τις επιφάνειες του BeoLab 2
χρησιµοποιώντας ένα µαλακ ύφασµα
που δεν αφήνει χνούδι, βουτηγµένο σε
διάλυµα χλιαρού νερού που περιέχει
λίγες σταγνες υγρού για πιάτα και
στυµµένο καλά.

Εάν το BeoLab 2 διακψει τον ήχο, το
χρώµα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάζει
σε κκκινο.

Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ οιν0πνευµα ή
άλλο διαλυτικ0 για να καθαρίσετε
οποιοδήποτε τµήµα του BeoLab 2!

Για την επαναφορά του ήχου:
> Αποσυνδέστε το BeoLab 2 απ την
πρίζα.
> Αφήστε τη µονάδα του ενεργού ηχείου
να κρυώσει.
> Συνδέστε ξανά το BeoLab 2 στην πρίζα.
Εάν το πρβληµα παραµένει,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον
αντιπρσωπο της Bang & Olufsen.

Μπορείτε να καθαρίσετε τα ηχεία
χρησιµοποιώντας ηλεκτρική σκούπα
ρυθµισµένη στην ελάχιστη ένταση.

Το παρν προϊν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες
ΕΕ 89/336 και 73/23.

Visit us at: http://www.bang-olufsen.com
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