
BeoLab 2

�δηγ�ς



ΠΡ�Σ�Η: Για να µειώσετε τ�ν κίνδυν�
ηλεκτρ�πλη"ίας, µην α%αιρείτε τ�
κάλυµµα (ή τ� πίσω µέρ�ς).
Στ� εσωτερικ- της συσκευής δεν
υπάρ.�υν ε"αρτήµατα π�υ µπ�ρ�ύν να
επισκευαστ�ύν απ- τ� .ρήστη. Για
�π�ιαδήπ�τε επισκευή, απευθυνθείτε στ�
ε"�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ- σέρ1ις.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ: Για την απ��υγή
πρ�κλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτρ�πλη�ίας, µην εκθέτετε τη
συσκευή σε �ρ��ή ή υγρασία.

Τ� σύµ��λ� αυτ�
υπ�δηλώνει �τι στ�
εσωτερικ� της συσκευής
υπάρ�ει επικίνδυνη τάση π�υ
µπ�ρεί να πρ�καλέσει
ηλεκτρ�πλη�ία.

Τ� σύµ��λ� αυτ�
υπ�δηλώνει �τι στη
�ι�λι�γρα�ία π�υ συν�δεύει
τη συσκευή υπάρ��υν
σηµαντικές �δηγίες
�ειρισµ�ύ και συντήρησης.

Τα DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC

απ�τελ�ύν εµπ�ρικά σήµατα της Dolby

Laboratories Licensing Corporation.
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� �δηγ�ς αυτ�ς περιγρά�ει

τ�ν τρ�π� σύνδεσης τ�υ

υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2 και της

πρ�σαρµ�γής τ�υ στ�

σύστηµα των η�είων σας έτσι

ώστε να λειτ�υργεί µε τ�

�έλτιστ� τρ�π�.

Επιπλέ�ν, � �δηγ�ς παρέ�ει

�δηγίες για την τ�π�θέτηση

τ�υ BeoLab 2.
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Συνιστ�ύµε να ακ�λ�υθήσετε

τη διαδικασία αυτή κατά τη

ρύθµιση τ�υ υπ�γ�ύ�ερ

BeoLab 2:

– ∆ια�άστε και

συµµ�ρ�ωθείτε µε τις

πρ��υλά�εις σ' αυτές τις

δυ� σελίδες.

– Απ�συνδέστε τ� σύστηµά

σας απ� την πρίJα.

– Συνδέστε τ� σύστηµα των

η�είων σας σύµ�ωνα µε τ�ν

τρ�π� π�υ περιγρά�εται

στην εν�τητα Σύνδεση τ�υ

συστήµατ�ς των η�είων σας.

– Ρυθµίστε τ�υς διακ�πτες

SETUP και POSITION στις

σωστές θέσεις �πως

περιγρά�εται στην εν�τητα

Πρ�σαρµ�γή τ�υ BeoLab 2

στ� σύστηµα των η�είων

σας.

– Τ�π�θετήστε τ� BeoLab 2

σύµ�ωνα µε τις �δηγίες της

εν�τητας Πρ�σαρµ�γή τ�υ

BeoLab 2 στ� σύστηµα των

η�είων σας.

– Τέλ�ς, συνδέστε τ�

σύστηµά σας στην πρίJα.

Για να είναι �ι καλωδιώσεις σας

τακτ�π�ιηµένες, πρ�τείν�υµε

να περάσετε τα καλώδια µέσα

απ� τ� κάλυµµα καλωδίων π�υ

περιλαµ�άνεται.

Πριν �εκινήσετε...

Πρ�%υλά"εις

� Τ� υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2 πρ��ρίJεται

για �ρήση µ�ν� µε τα συστήµατα ενεργών

η�είων (Power Link) της Bang & Olufsen –

δεν µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί µε άλλα

η�εία.

� Βε�αιωθείτε �τι τ� BeoLab 2 έ�ει

τ�π�θετηθεί και συνδεθεί σύµ�ωνα µε τις

�δηγίες π�υ παρέ��νται σ' αυτ�ν τ�ν

�δηγ�.

� Μην εµπ�δίJετε µε �π�ι�νδήπ�τε

τρ�π� την ελεύθερη κίνηση των η�είων

τ�υ BeoLab 2 και µην ασκήσετε δύναµη

πάνω σε αυτά καθώς κάτι τέτ�ι� µπ�ρεί

να πρ�καλέσει µ�νιµη �λά�η!

� Τ�π�θετήστε τ� BeoLab 2 στ� πάτωµα

πάνω στ� µαύρ� λαστι�ένι� π�δι τ�υ.

� Τ� BeoLab 2 έ�ει σ�εδιαστεί µ�ν� για

εσωτερική �ρήση, σε �ηρά, �ικιακά

περι�άλλ�ντα και σε µια περι��ή

θερµ�κρασιών 10–40° C.

� Θυµηθείτε �τι �λα τα η�εία σε µια

εγκατάσταση πρέπει να είναι

συνδεδεµένα στην πρίJα και �τι είναι

σ�εδιασµένα ώστε να παραµέν�υν

συνε�ώς συνδεδεµένα στην πρίJα, καθώς

µε αυτ�ν τ�ν τρ�π� µπ�ρ�ύν να

ενεργ�π�ι�ύνται αυτ�µατα.

Α.ήστε αρκετ0 ελεύθερ� �ώρ� για τη

µετακίνηση των η�είων – τ0σ� µπρ�στά,

0σ� και στις πλευρές τ�υ BeoLab 2.

A

B

Κάτω 0ψη τ�υ BeoLab 2 π�υ δεί�νει τη

θέση της ετικέτας αναγνώρισης τ�υ

πρ�ϊ0ντ�ς (A). Εάν θελήσετε να

ρυθµίσετε τ� µαύρ� λαστι�ένι� π0δι,

τ�π�θετήστε τ� BeoLab 2 ανάπ�δα και

�ρησιµ�π�ιήστε τις δυ� ρυθµιστικές

?ίδες (B).

Για να σηκώσετε τ� BeoLab 2,

�ρησιµ�π�ιήστε την �πή στ� πάνω

µέρ�ς σα λα?ή µετα.�ράς.

ΕπιδείAτε πρ�σ��ή ώστε να µην

καταστρέψετε τα η�εία και µη σηκώσετε

π�τέ τ� BeoLab 2 κρατώντας τ� απ0 τις

πλευρές τ�υ!
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OUT OUT

POSITION

CORNER
WALL
FREE

3
2
1

SETUP

IN

ΕAάρτηµα στήριAης
καλωδί�υ τρ�.�δ�σίας

Υπ�δ��ή καλωδί�υ
τρ�.�δ�σίας

Υπ�δ��ές εA0δ�υ
Power Link

Υπ�δ��ή εισ0δ�υ
Power Link

∆ιακ0πτης POSITION ∆ιακ0πτης SETUP

Επισκ0πηση τ�υ πίνακα υπ�δ��ών και

διακ�πτών.

Πίσω 0ψη τ�υ BeoLab 2 π�υ δεί�νει τη

θέση τ�υ πίνακα υπ�δ��ών και

διακ�πτών.

Κάλυµµα καλωδίων: Lρησιµ�π�ιήστε τ�

εργαλεί� π�υ περιλαµ?άνεται για να

κλείσετε τ� κάλυµµα των καλωδίων

α.�ύ πρ�ηγ�υµένως έ�ετε τ�π�θετήσει

σ' αυτ0 τ� καλώδι� τρ�.�δ�σίας και τ�

καλώδι� Power Link.

Για λ0γ�υς πρ�στασίας, θα πρέπει να

στερεώσετε τ� καλώδι� τρ�.�δ�σίας

πίσω απ0 τ� εAάρτηµα στήριAης τ�υ

καλωδί�υ τρ�.�δ�σίας.



6

Μπ�ρείτε να έ�ετε πρ�σ�αση

στ�ν πίνακα υπ�δ��ών τ�υ

BeoLab 2 µέσω της �πής στ�

πίσω µέρ�ς.

Ως ανα��ρά �ταν εντ�πίJετε

τις υπ�δ��ές, µπ�ρείτε να

�ρησιµ�π�ιήσετε την

επισκ�πηση της

πρ�ηγ�ύµενης σελίδας και τις

τυπωµένες ενδεί�εις στ�ν

πίνακα υπ�δ��ών.

Για συγκεκριµένες

πληρ���ρίες σ�ετικά µε τα

υπ�λ�ιπα η�εία και συσκευές

στ� σύστηµα της 

Bang & Olufsen π�υ

διαθέτετε, παρακαλ�ύµε

ανατρέ�τε στ�υς �δηγ�ύς

π�υ παρέ��νται µαJί µε αυτά

τα συστήµατα.

Μπ�ρεί να σας διευκ�λύνει

περισσ�τερ� αν περάσετε τα

καλώδια µέσα απ� τ� κάλυµµα

καλωδίων π�υ παρέ�εται

πρ�τ�ύ τα συνδέσετε, �πως

�αίνεται στην πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα.

Συνδέσεις η.είων

Συνδέστε τ� BeoLab 2 στ� σύστηµά σας

�ρησιµ�π�ιώντας τ� καλώδι� 8 ακίδων

Power Link π�υ παρέ�εται.

Στην επ�µενη σελίδα µπ�ρείτε να δείτε

παραδείγµατα τριών δια��ρετικών

διατά�εων: δυ� διατά�εις ή��υ surround

και µια στερε��ωνικ�ύ ή��υ. Σε κάθε

παράδειγµα διευκρινίJεται π�ιες

υπ�δ��ές πρέπει να �ρησιµ�π�ιήσετε.

Σύστηµα Dolby Digital: Τ� σύστηµα

διαθέτει µια απ�κλειστική υπ�δ��ή

SUBWOOFER και �λα τα η�εία

συνδέ�νται απευθείας στ� σύστηµα της

Bang & Olufsen.

Σύστηµα Dolby Pro Logic: Αυτ� τ�

σύστηµα δε διαθέτει απ�κλειστική

υπ�δ��ή για τ� υπ�γ�ύ�ερ. Τα εµπρ�ς

η�εία συνδέ�νται στ� BeoLab 2 και τ�

BeoLab 2 συνδέεται στ� σύστηµα της

Bang & Olufsen. Τα πίσω η�εία

συνδέ�νται απευθείας µε τ� σύστηµα

της Bang & Olufsen.

Στερε�.ωνικ0 σύστηµα: Τ� αριστερ� και

δε�ί η�εί� συνδέ�νται µε τ� BeoLab 2

και τ� BeoLab 2 συνδέεται µε τ�

σύστηµα της Bang & Olufsen.

Θυµηθείτε να ρυθµίσετε τ� διακ0πτη 

L • R • LINE στη σωστή θέση σε καθένα

απ0 τα εµπρ0ς και πίσω η�εία.

Σύνδεση στην πρί7α

Συνδέστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας π�υ

παρέ�εται στην υπ�δ��ή µε την ένδει�η ~.

Σύνδεση τ�υ συστήµατ�ς των η�είων σας

OUT

RL

OUT

IN

OUT

RL

IN

Σ�ηµατισµ�ς �ρ�γ��υ σηµάτων απ�

η�εί� σε η�εί�: Μπ�ρείτε να επιλέAετε

να σ�ηµατίσετε ?ρ0γ�� για τ� σήµα απ0

η�εί� σε η�εί� ώστε να απ�.ύγετε να

έ�ετε καλώδια και απ0 τα δυ� η�εία

πρ�ς τ� BeoLab 2.
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Παραδείγµατα διατά"εων

Σύστηµα Dolby Digital:

> Συνδέστε τ� ένα άκρ� τ�υ καλωδί�υ

στην υπ�δ��ή τ�υ BeoLab 2 µε την

ένδει�η IN και τ� άλλ� άκρ� στην

υπ�δ��ή στ� σύστηµα της 

Bang & Olufsen µε την ένδει�η 

SUBWOOFER.

> Συνδέστε τα εµπρ�ς η�εία στις

υπ�δ��ές τ�υ συστήµατ�ς της 

Bang & Olufsen µε την ένδει�η FRONT.

> Συνδέστε τα πίσω η�εία στις υπ�δ��ές

τ�υ συστήµατ�ς της Bang & Olufsen µε

την ένδει�η REAR.

Σύστηµα Dolby Pro Logic:

> Συνδέστε τ� ένα άκρ� τ�υ καλωδί�υ

στην υπ�δ��ή τ�υ BeoLab 2 µε την

ένδει�η IN και τ� άλλ� άκρ� στην

υπ�δ��ή τ�υ συστήµατ�ς της 

Bang & Olufsen µε την ένδει�η FRONT.

> Συνδέστε τα εµπρ�ς η�εία στις

υπ�δ��ές τ�υ BeoLab 2 µε την ένδει�η

OUT.

> Συνδέστε τα πίσω η�εία στις υπ�δ��ές

τ�υ συστήµατ�ς της Bang & Olufsen µε

την ένδει�η REAR.

Στερε�.ωνικ0 σύστηµα:

> Συνδέστε τ� ένα άκρ� τ�υ καλωδί�υ

στην υπ�δ��ή τ�υ BeoLab 2 µε την

ένδει�η IN και τ� άλλ� άκρ� σε µια απ�

τις υπ�δ��ές τ�υ συστήµατ�ς της 

Bang & Olufsen.

> Συνδέστε τα αριστερά και δε�ιά η�εία

στις υπ�δ��ές τ�υ BeoLab 2 µε την

ένδει�η OUT.

RL

RL

IN

SUBWOOFER

REAR REAR

FRONT FRONT

'Dolby Digital system'

RL

RL

OUTOUT

IN

FRONT

REAR REAR

'Dolby Pro Logic system'

RL

OUTOUT

IN

'Stereo system'
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Τ� BeoLab 2 µπ�ρεί να

τ�π�θετηθεί σ�εδ�ν

�π�υδήπ�τε µέσα σ' ένα

δωµάτι�. Παρ�λα αυτά, για να

έ�ετε τ� �υσικ�τερ� και τ�ν

καλύτερ� δυνατ�

στερε��ωνικ� ή��/ή�� 

surround, θα πρέπει να

ρυθµίσετε τ� BeoLab 2

σύµ�ωνα µε τις �δηγίες π�υ

δίν�νται σ' αυτές τις δυ�

σελίδες.

Για να επιτευ�θεί πρ�σαρµ�γή

µε την ευαισθησία τ�υ

συστήµατ�ς των η�είων π�υ

συνδέ�νται µε τ� BeoLab 2, τ�

BeoLab 2 διαθέτει ένα

διακ�πτη SETUP µε τρεις

θέσεις.

Για να απ�κ�ψετε τις �υσικές

αλλαγές τ�υ ή��υ των µπάσων

π�υ παρατηρ�ύνται �ταν τ�

η�εί� έ�ει τ�π�θετηθεί για

παράδειγµα στη γωνία τ�υ

δωµατί�υ, συγκριτικά µε τ�ν

ή�� π�υ λαµ�άνεται σε µια

περισσ�τερ� ελεύθερη θέση,

τ� BeoLab 2 διαθέτει ένα

διακ�πτη POSITION µε τρεις

επίσης θέσεις.

Ρύθµιση τ�υ διακ-πτη SETUP

kρησιµ�π�ιήστε τ� διακ�πτη SETUP για

να πρ�σαρµ�σετε την έ��δ� απ� τ�

BeoLab 2 στα επίπεδα ευαισθησίας των

διά��ρων η�είων BeoLab.

� διακ�πτης έ�ει τρεις θέσεις (1, 2 και 3),

η επιλ�γή της �π�ίας ε�αρτάται απ� τη

ρύθµιση των η�είων σας. � πίνακας στα

δε�ιά δεί�νει π�ια ρύθµιση να

�ρησιµ�π�ιήσετε για τα διά��ρα µ�ντέλα

των η�είων BeoLab.

Αν, για παράδειγµα, έ�ετε ένα Jευγάρι

η�είων BeoLab 1 συνδεδεµένα στ�

BeoLab 2, θα πρέπει να θέσετε τ�

διακ�πτη SETUP στη θέση 1 και �ύτω

καθε�ής...

Εάν διαθέτετε ένα σύστηµα Dolby Digital

και συνεπώς δεν υπάρ��υν η�εία

απευθείας συνδεδεµένα µε τ� BeoLab 2,

συνιστ�ύµε να θέσετε τ� διακ0πτη SETUP

στη θέση 3.

�δηγίες τ�π�θέτησης

Η τ�π�θέτηση τ�υ BeoLab 2 είναι εύκ�λη

και ευέλικτη. kάρις στ� σ�ετικά µικρ� τ�υ

µέγεθ�ς, µπ�ρεί να ενσωµατωθεί εύκ�λα

στα περισσ�τερα �ικιακά περι�άλλ�ντα

και να τ�π�θετηθεί σ�εδ�ν �π�υδήπ�τε

επιθυµείτε µέσα σε ένα δωµάτι�.

Ωστ�σ�, για να έ�ετε τ� �υσικ�τερ�

δυνατ� ή�� θα πρέπει να τ�π�θετήσετε

τ� BeoLab 2 στ� πάτωµα στ� εµπρ�ς

ήµισυ τ�υ δωµατί�υ και µε τ� εµπρ�ς

η�εί� να �λέπει πρ�ς τη θέση ακρ�ασης.

Πρ�σαρµ�γή τ�υ BeoLab 2 στ� σύστηµα των
η�είων σας

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

BeoLab 1

BeoLab 25003

2

1

SETUP

Εάν συνδέσετε BeoLab Penta στ�

BeoLab 2, συνιστ�ύµε να θέσετε τ�

διακ0πτη INPUT LEVEL τ�υ 

BeoLab Penta στη µεσαία τ�υ θέση.

L R

Ιδανικά, τ� BeoLab 2 θα πρέπει να

τ�π�θετηθεί περίπ�υ στην ίδια

απ0σταση απ0 τη θέση ακρ0ασης π�υ

πρ�τιµάτε 0πως τα εµπρ0ς η�εία,

δηλαδή τ� αριστερ0, (κεντρικ0) και τ�

δεAί η�εί�.

Εάν είναι δυνατ0ν, θα πρέπει να

επιλέAετε µια θέση µεταAύ των δυ�

εµπρ0ς η�είων.
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Ρύθµιση τ�υ διακ-πτη POSITION

kρησιµ�π�ιήστε τ� διακ�πτη POSITION

για να ε�ασ�αλίσετε �τι η απ�κριση των

µπάσων ανταπ�κρίνεται στην τ�π�θέτηση

τ�υ BeoLab 2 και κατά συνέπεια και µε τ�

περι�άλλ�ντα �ώρ�.

Η θέση τ�υ διακ�πτη π�υ πρέπει να

επιλέ�ετε ε�αρτάται απ� την απ�σταση

τ�υ BeoLab 2 απ� τ�υς τ�ί��υς και τις

γωνίες τ�υ δωµατί�υ.

� διακ-πτης POSITION διαθέτει τρεις
θέσεις:
CORNER: kρησιµ�π�ιήστε αυτή τη θέση

εάν τ� BeoLab 2 έ�ει τ�π�θετηθεί σε

γωνία – στ� σ�ήµα απεικ�νίJ�νται ως �ι

σκ�ύρες γκρι περι��ές.

WALL: kρησιµ�π�ιήστε αυτή τη θέση εάν

τ� BeoLab 2 έ�ει τ�π�θετηθεί σε

απ�σταση µικρ�τερη απ� περίπ�υ 50

cm απ� τ�ί�� και ��ι κ�ντύτερα απ�

περίπ�υ.

150 cm απ� κάπ�ια γωνία – στ� σ�ήµα

�ι θέσεις αντιστ�ι��ύν στις περι��ές µε

µέσ� γκρι �ρώµα, κατά µήκ�ς των

τ�ί�ων.

FREE: kρησιµ�π�ιήστε τη θέση αυτή εάν

τ� BeoLab 2 έ�ει τ�π�θετηθεί σε

απ�σταση µεγαλύτερη απ� περίπ�υ 

50 cm απ� τ�ί�� – στ� σ�ήµα �ι θέσεις

αντιστ�ι��ύν στην περι��ή µε αν�ικτ�

γκρι �ρώµα.

�ι διαστάσεις π�υ ανα�έρ�νται είναι

ενδεικτικές µ�ν�. Μπ�ρείτε �ε�αίως να

ρυθµίσετε τ� διακ�πτη σε �π�ιαδήπ�τε

απ� τις τρεις θέσεις πρ�τιµάτε.

CORNER

WALL

FREE

~ 50 cm
20"

~ 150 cm
60"

Μην τ�π�θετείτε π�τέ τ� BeoLab 2 πίσω

απ0 τη θέση ακρ0ασης. Συνιστ�ύµε να

απ�.ύγετε την τ�π�θέτηση

�π�ι�υδήπ�τε η�εί�υ στην περι��ή στ�

εσωτερικ0 της λεπτής διακεκ�µµένης

γραµµής.
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pταν τ� BeoLab 2 έ�ει

συνδεθεί στην πρίJα, η

ενδεικτική λυ�νία αναµ�νής

�ωτίJει σε κ�κκιν� �ρώµα,

υπ�δηλών�ντας �τι τ� 

BeoLab 2 �ρίσκεται σε

κατάσταση αναµ�νής, έτ�ιµ�

πρ�ς �ρήση.

Τ� BeoLab 2 είναι σ�εδιασµέν�

να παραµένει σε κατάσταση

αναµ�νής �ταν δε

�ρησιµ�π�ιείται, �π�τε δεν

πρέπει να απ�συνδέεται απ�

την πρίJα.

Παρακαλ�ύµε πρ�σέ�τε: τ�

BeoLab 2 είναι σ�εδιασµέν�

ώστε να πρ�στατεύεται µ�ν�

τ�υ σε περίπτωση π�υ τ�

ενεργ� η�εί� υπερθερµανθεί.

Τ� κύκλωµα πρ�στασίας τ�υ

η�εί�υ µπ�ρεί να

ενεργ�π�ιηθεί µετά απ� µια

περί�δ� αναπαραγωγής σε

υψηλά επίπεδα έντασης.

Ενδεικτική λυ.νία

ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης

pταν ενεργ�π�ιείτε τ� σύστηµα 

Bang & Olufsen, τ� BeoLab 2

ενεργ�π�ιείται ταυτ��ρ�να. Τ� �ρώµα

ενδεικτική της λυ�νίας αναµ�νής αλλάJει

απ� κ�κκιν� σε πράσιν�, υπ�δηλών�ντας

�τι τ� BeoLab 2 έ�ει ενεργ�π�ιηθεί.

pταν απενεργ�π�ιείτε τ� σύστηµα, ή

διακ�πτετε τ�ν ή�� (σίγαση), η ενδεικτική

λυ�νία γίνεται αµέσως κ�κκινη

υπ�δηλών�ντας �τι τ� BeoLab 2 δε

�ρησιµ�π�ιείται.

Πρ�στασία η.είων

Σε περίπτωση π�υ τ� ενεργ� η�εί�

υπερθερµανθεί, τ� BeoLab 2 µειώνει

αµέσως τ� επίπεδ� της έντασης τ�υ

ή��υ. Μ�λις η κατάσταση

σταθερ�π�ιηθεί, η ένταση τ�υ ή��υ

επανέρ�εται αργά στα καν�νικά επίπεδα.

Αν τ� η�εί� �ρησιµ�π�ιείται συνε��µενα

για αναπαραγωγή σε π�λύ υψηλή ένταση,

τ� BeoLab 2 τελικά θα διακ�ψει τελείως

τ�ν ή��.

Εάν τ� BeoLab 2 διακ�ψει τ�ν ή��, τ�

�ρώµα της ενδεικτικής λυ�νίας αλλάJει

σε κ�κκιν�.

Για την επανα.�ρά τ�υ ή��υ:

> Απ�συνδέστε τ� BeoLab 2 απ� την

πρίJα.

> Α�ήστε τη µ�νάδα τ�υ ενεργ�ύ η�εί�υ

να κρυώσει.

> Συνδέστε �ανά τ� BeoLab 2 στην πρίJα.

Εάν τ� πρ��ληµα παραµένει,

παρακαλ�ύµε επικ�ινωνήστε µε τ�ν

αντιπρ�σωπ� της Bang & Olufsen.

Καθαρισµ-ς τ�υ BeoLab 2

Καθαρίστε τις επι�άνειες τ�υ BeoLab 2

�ρησιµ�π�ιώντας ένα µαλακ� ύ�ασµα

π�υ δεν α�ήνει �ν�ύδι, ��υτηγµέν� σε

διάλυµα �λιαρ�ύ νερ�ύ π�υ περιέ�ει

λίγες σταγ�νες υγρ�ύ για πιάτα και

στυµµέν� καλά.

Μπ�ρείτε να καθαρίσετε τα η�εία

�ρησιµ�π�ιώντας ηλεκτρική σκ�ύπα

ρυθµισµένη στην ελά�ιστη ένταση.

Μη �ρησιµ�π�ιήσετε π�τέ �ιν0πνευµα ή

άλλ� διαλυτικ0 για να καθαρίσετε

�π�ι�δήπ�τε τµήµα τ�υ BeoLab 2!

Καθηµερινή �ρήση

Ενδεικτική
λυ�νία
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Τ� παρ�ν πρ�ϊ�ν ικαν�π�ιεί τις

απαιτήσεις π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες
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