BeoLab 2

Instrukcja obs∏ugi

DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC
sà znakami handlowymi Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

OSTRZE˚ENIE: Aby zmniejszyç ryzyko
pora˝enia pràdem, nie zdejmuj
pokrywy (lub ty∏u). Urzàdzenie nie
zawiera ˝adnych cz´Êci, które mogà
byç naprawiane we w∏asnym zakresie
przez u˝ytkownika. Zleç napraw´
wykwalifikowanym pracownikom
serwisu.

UWAGA: Aby zapobiec po˝arowi lub
pora˝eniu pràdem, nie ustawiaj
urzàdzenia w miejscu nara˝onym na
deszcz lub wilgoç.
Ten symbol oznacza, ˝e cz´Êci
wewnàtrz urzàdzenia sà pod
niebezpiecznym napi´ciem
gro˝àcym pora˝eniem
pràdem.
Ten symbol oznacza, ˝e w
instrukcjach do∏àczonych do
urzàdzenia znajdujà si´
wa˝ne wskazówki dotyczàce
obs∏ugi i konserwacji.

Spis treÊci

Instrukcja opisuje sposób
pod∏àczenia g∏oÊnika subwoofer
BeoLab 2 i konfiguracj´
zapewniajàcà jego optymalne
dzia∏anie w ramach Twojego
zestawu g∏oÊników.

Zanim rozpoczniesz instalacj´…

Instrukcja zawiera tak˝e
wskazówki dotyczàce wyboru
miejsca instalacji BeoLab 2.

Pod∏àczanie zestawu g∏oÊników

4 Ostrze˝enia
UWAGA! Przed przystàpieniem do
instalacji g∏oÊnika BeoLab 2 zapoznaj si´ z
ostrze˝eniami.

6 Pod∏àczanie g∏oÊników
6 Pod∏àczenie do sieci
7 Przyk∏adowe konfiguracje
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Dostosowanie ustawieƒ BeoLab 2
do Twojej konfiguracji
8 Ustawianie prze∏àcznika SETUP
8 Wybór miejsca instalacji
9 Ustawianie prze∏àcznika POSITION

Codzienne czynnoÊci
10 W∏àczanie i wy∏àczanie – wskaênik
10 Zabezpieczenie g∏oÊnika
10 Czyszczenie BeoLab 2
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Zanim rozpoczniesz instalacj´…
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W czasie instalacji g∏oÊnika
subwoofer BeoLab 2 radzimy
zachowaç nast´pujàcà kolejnoÊç
czynnoÊci:
– Przeczytaj i przestrzegaj
ostrze˝eƒ przedstawionych na
tych dwóch stronach.
– Wy∏àcz zestaw z sieci.
– Pod∏àcz zestaw g∏oÊników w
sposób opisany w punkcie
Pod∏àczanie zestawu g∏oÊników.
– Ustaw prze∏àczniki SETUP i
POSITION w odpowiednim
po∏o˝eniu zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w
punkcie Dostosowanie ustawieƒ
BeoLab 2 do Twojej
konfiguracji.
– Ustaw BeoLab 2 zgodnie ze
wskazówkami podanymi w
punkcie Dostosowanie ustawieƒ
BeoLab 2 do Twojej
konfiguracji.
– Na koniec pod∏àcz zestaw do
sieci.
Aby ukryç przewody, u˝yj os∏ony
maskujàcej do∏àczonej do
g∏oÊnika.

Ostrze˝enia
■ G∏oÊnik subwoofer BeoLab 2
przeznaczony jest wy∏àcznie do u˝ytku z
zestawami aktywnych g∏oÊników Bang &
Olufsen (Power Link) – nie mo˝e byç
u˝ywany z innymi g∏oÊnikami.
■ Pami´taj, aby ustawiç i pod∏àczyç
BeoLab 2 zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej Instrukcji.

Pozostaw odpowiednio du˝o miejsca, aby
g∏oÊniki mog∏y si´ poruszaç – zarówno z
przodu, jak i po bokach BeoLab 2.

■ Nie blokuj swobody ruchu BeoLab 2 i
nie u˝ywaj si∏y obchodzàc si´ z g∏oÊnikami,
poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do ich
trwa∏ego uszkodzenia!
■ Ustaw g∏oÊnik BeoLab 2 na pod∏odze na
czarnej gumowej nó˝ce.
■ BeoLab 2 przeznaczony jest do u˝ytku
tylko w suchych pomieszczeniach
mieszkalnych w temperaturze od 10 do
40°C.
■ Pami´taj, ˝e ka˝dy g∏oÊnik nale˝àcy do
zestawu musi byç ca∏y czas pod∏àczony do
gniazda sieciowego, poniewa˝ dzi´ki temu
g∏oÊniki mogà si´ w∏àczaç automatycznie.

Przy podnoszeniu BeoLab 2 mo˝esz u˝ywaç
jako ràczki wn´ki w górnej Êciance g∏oÊnika.
Uwa˝aj, aby nie uszkodziç g∏oÊników, i
nigdy nie podnoÊ ich chwytajàc po bokach!

B

A

Widok BeoLab 2 od do∏u – miejsce
zamocowania tabliczki identyfikacyjnej
produktu (A). JeÊli chcesz wyregulowaç
czarnà gumowà nó˝k´, po∏ó˝ BeoLab 2 do
góry nogami i dokr´ç lub odkr´ç dwie Êruby
regulacyjne (B).
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Uchwyt przewodu
zasilania

Gniazdo przewodu
zasilania

Gniazda wyjÊciowe
Power Link

Gniazdo wejÊciowe
Power Link

OUT

OUT

CORNER
WALL
FREE

Prze∏àcznik
POSITION

POSITION

Widok BeoLab 2 z ty∏u przedstawiajàcy
po∏o˝enie panelu gniazd i prze∏àczników.

IN
3
2
1
SETUP

Prze∏àcznik SETUP

Widok panelu gniazd i prze∏àczników.

Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa konieczne jest
zamocowanie przewodu zasilania za
przeznaczonym do tego uchwytem.

Os∏ona maskujàca przewody: U˝yj
za∏àczonego narz´dzia do zamkni´cia os∏ony
po u∏o˝eniu w niej przewodu zasilania i
przewodu Power Link.

Pod∏àczanie zestawu g∏oÊników
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Dost´p do panelu gniazd BeoLab
2 zapewnia otwór z ty∏u g∏oÊnika.
Aby znaleêç poszczególne
gniazda, skorzystaj z ilustracji na
poprzedniej stronie i oznaczeƒ
wydrukowanych na panelu
gniazd.
Informacje na temat innych
g∏oÊników i urzàdzeƒ
pod∏àczonych do Twojego
zestawu Bang & Olufsen
znajdziesz w za∏àczonych do nich
instrukcjach.
¸atwiej przewlec przewody przez
os∏on´ maskujàcà w sposób
pokazany na poprzedniej stronie
przed ich pod∏àczeniem.

Pod∏àczanie g∏oÊników
Pod∏àcz BeoLab 2 do swojego zestawu za
pomocà za∏àczonego 8-stykowego
przewodu Power Link.

L

Na nast´pnej stronie przedstawione sà trzy
przyk∏adowe konfiguracje: dwa zestawy z
systemem surround sound i jeden zestaw
stereo. W ka˝dym przyk∏adzie podane sà
gniazda, których nale˝y u˝yç.
System Dolby Digital: System posiada specjalne
gniazdo SUBWOOFER, a wszystkie g∏oÊniki
pod∏àczone sà bezpoÊrednio do zestawu
Bang & Olufsen.
System Dolby Pro Logic: Ten system nie posiada
specjalnego gniazda do pod∏àczenia g∏oÊnika
subwoofer. Przednie g∏oÊniki sà pod∏àczone
do BeoLab 2, a g∏oÊnik BeoLab 2 do zestawu
Bang & Olufsen. Tylne g∏oÊniki pod∏àczone sà
bezpoÊrednio do zestawu Bang & Olufsen.
System stereo: Lewy i prawy g∏oÊnik jest
pod∏àczony do BeoLab 2, a g∏oÊnik BeoLab 2
do zestawu Bang & Olufsen.
Pami´taj o ustawieniu prze∏àcznika L • R • LINE
w odpowiednim po∏o˝eniu we wszystkich
przednich i tylnych g∏oÊnikach.

Pod∏àczenie do sieci
Pod∏àcz za∏àczony przewód zasilania do
gniazda oznaczonego .

~

R

OUT OUT
IN

L

R

OUT
IN

¸àczenie g∏oÊników: Aby uniknàç
prowadzenia przewodów z obu przednich
g∏oÊników do BeoLab 2, mo˝na skierowaç
sygna∏ od g∏oÊnika do g∏oÊnika.
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Przyk∏adowe konfiguracje
'Dolby Digital system'

System Dolby Digital:
> Pod∏àcz jeden koniec przewodu do gniazda
oznaczonego IN w BeoLab 2, a drugi do
gniazda oznaczonego SUBWOOFER w
zestawie Bang & Olufsen.
> Pod∏àcz przednie g∏oÊniki do gniazd
oznaczonych FRONT w zestawie Bang &
Olufsen.
> Tylne g∏oÊniki pod∏àcz do gniazd
oznaczonych REAR w zestawie Bang &
Olufsen.

IN

SUBWOOFER
FRONT

FRONT

L

R

REAR

REAR

L

R

System Dolby Pro Logic:
> Pod∏àcz jeden koniec przewodu do gniazda
oznaczonego IN w BeoLab 2, a drugi do
jednego z gniazd oznaczonych FRONT w
zestawie Bang & Olufsen.
> Pod∏àcz przednie g∏oÊniki do gniazd
oznaczonych OUT w BeoLab 2.
> Pod∏àcz tylne g∏oÊniki do gniazd oznaczonych
REAR w zestawie Bang & Olufsen.

'Dolby Pro Logic system'

OUT

OUT

IN

L

R
FRONT

REAR

REAR

L

R

System stereo:
> Pod∏àcz jeden koniec przewodu do gniazda
oznaczonego IN w BeoLab 2, a drugi do
jednego z gniazd g∏oÊników w zestawie
Bang & Olufsen.
> Pod∏àcz lewy i prawy g∏oÊnik do gniazd
oznaczonych OUT w BeoLab 2.

'Stereo system'

OUT

OUT

IN

L

R

Dostosowanie ustawieƒ BeoLab 2 do Twojej
konfiguracji
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G∏oÊnik BeoLab 2 mo˝e byç
ustawiony prawie w ka˝dym
miejscu w pomieszczeniu. Jednak
najbardziej naturalny dêwi´k i
najlepszy efekt stereo/surround
sound uzyskuje si´, gdy
BeoLab 2 jest ustawiony zgodnie
ze wskazówkami podanymi na
tych dwóch stronach.
Do dostosowania dêwi´ku do
czu∏oÊci zestawu g∏oÊników
pod∏àczonych do BeoLab 2 s∏u˝y
prze∏àcznik SETUP, który mo˝na
ustawiç w trzech po∏o˝eniach.
Aby wyeliminowaç naturalnà
zmian´ tonów niskich zachodzàcà,
gdy g∏oÊnik ustawiony jest np. w
rogu pomieszczenia w
przeciwieƒstwie do ustawienia z
dala od Êcian, BeoLab 2 posiada
prze∏àcznik POSITION
udost´pniajàcy równie˝ trzy
ustawienia.

Ustawianie prze∏àcznika SETUP
U˝yj prze∏àcznika SETUP do dostosowania
dêwi´ku z BeoLab 2 do czu∏oÊci innych
g∏oÊników BeoLab.
Prze∏àcznik mo˝na ustawiç w trzech
po∏o˝eniach (1, 2 i 3). Ustawienie
prze∏àcznika zale˝y od konfiguracji
g∏oÊników. Tabela z prawej strony
pokazuje, które ustawienia prze∏àcznika
odpowiadajà ró˝nym modelom g∏oÊników
BeoLab.

SETUP

3

BeoLab 2500

2

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

1

BeoLab 1

JeÊli pod∏àczasz BeoLab Penta do BeoLab 2,
radzimy ustawiç prze∏àcznik INPUT LEVEL w
BeoLab Penta w pozycji Êrodkowej.

JeÊli masz na przyk∏ad par´ g∏oÊników
BeoLab 1 pod∏àczonych do BeoLab 2,
powinieneÊ ustawiç prze∏àcznik SETUP w
pozycji 1 itd.…
JeÊli posiadasz system Dolby Digital i w
zwiàzku z tym do BeoLab 2 nie sà pod∏àczone
bezpoÊrednio ˝adne g∏oÊniki, radzimy ustawiç
prze∏àcznik SETUP w pozycji 3.

Wybór miejsca instalacji –
wskazówki
Wybór miejsca instalacji BeoLab 2
jest prosty i nie sprawia problemów. Dzi´ki
ma∏ym rozmiarom g∏oÊnik pasuje do
wi´kszoÊci wystrojów wn´trz i mo˝e byç
ustawiany prawie w dowolnym miejscu
pomieszczenia.

L

R

Jednak w celu uzyskania najbardziej
naturalnego dêwi´ku nale˝y ustawiç
BeoLab 2 na pod∏odze w przedniej cz´Êci
pomieszczenia, majàc przedni g∏oÊnik
skierowany w stron´ miejsca s∏uchania
muzyki.
Aby uzyskaç optymalne rezultaty, BeoLab 2
powinien byç ustawiony mniej wi´cej w tej
samej odleg∏oÊci od ulubionego miejsca
s∏uchania muzyki co g∏oÊniki przednie, tj.
lewy, (Êrodkowy) i prawy. JeÊli to mo˝liwe,
nale˝y wybraç miejsce pomi´dzy dwoma
przednimi g∏oÊnikami.
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Ustawianie prze∏àcznika
POSITION

~ 50 cm
20"

~ 150 cm
60"
CORNER

U˝yj prze∏àcznika POSITION, aby zapewniç
optymalny odbiór tonów niskich przy
wybranym po∏o˝eniu BeoLab 2.

WALL
FREE

Ustawienie prze∏àcznika zale˝y od
odleg∏oÊci BeoLab 2 od Êcian i rogów
pomieszczenia.

Prze∏àcznik POSITION posiada trzy
ustawienia:
CORNER (NARO˚NIK): U˝yj tego ustawienia,
jeÊli BeoLab 2 jest umieszczony w rogu
pomieszczenia – zob. ciemnoszare obszary
na ilustracji.
WALL (ÂCIANA): U˝yj tego ustawienia, jeÊli
BeoLab 2 umieszczony jest w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ ok. 50 cm od Êciany i nie bli˝ej
ni˝ ok. 150 cm od naro˝nika – zob. obszary
na ilustracji zaznaczone na szaro wzd∏u˝
Êcian.
FREE (WOLNO STOJÑCY): U˝yj tego
ustawienia, jeÊli BeoLab 2 ustawiony jest w
odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ ok. 50 cm od Êciany –
zob. jasnoszary obszar na ilustracji.
Podane odleg∏oÊci majà jedynie charakter
orientacyjny. Mo˝esz oczywiÊcie wybraç
dowolne ustawienie prze∏àcznika w zale˝noÊci
od w∏asnych preferencji.

Nigdy nie ustawiaj BeoLab 2 z ty∏u ulubionej
pozycji s∏uchania muzyki. Radzimy unikaç
ustawiania wszelkich g∏oÊników wewnàtrz
obszaru oznaczonego cienkà kropkowanà
linià.

Codzienne czynnoÊci
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Kiedy g∏oÊnik BeoLab 2 jest
pod∏àczony do sieci, wskaênik
trybu oczekiwania Êwieci si´ na
czerwono informujàc, ˝e BeoLab 2
jest w trybie oczekiwania i jest
gotowy do u˝ytku.
G∏oÊnik BeoLab 2 powinien byç
pozostawiany w trybie
oczekiwania, kiedy nie jest
u˝ywany, tzn. nie nale˝y wy∏àczaç
zasilania.
Uwaga: BeoLab 2 posiada
automatyczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem aktywnego
g∏oÊnika. Uk∏ad zabezpieczajàcy
w∏àcza si´ na przyk∏ad po pewnym
czasie przy s∏uchaniu muzyki z
du˝à g∏oÊnoÊcià.

W∏àczanie i wy∏àczanie –
wskaênik

Wskaênik

W∏àczenie zestawu Bang & Olufsen
powoduje jednoczesne w∏àczenie BeoLab
2. Czerwony wskaênik trybu oczekiwania
zmienia wtedy kolor na zielony wskazujàc,
˝e BeoLab 2 jest w∏àczony.
Po wy∏àczeniu zestawu lub wyciszeniu
dêwi´ku natychmiast zapala si´ czerwony
wskaênik informujàcy, ˝e BeoLab 2 nie jest
u˝ywany.

Zabezpieczenie g∏oÊnika

Czyszczenie BeoLab 2

JeÊli dojdzie do przegrzania aktywnego
g∏oÊnika, BeoLab 2 natychmiast zmniejszy
poziom g∏oÊnoÊci. Po ostygni´ciu g∏oÊnika
przywrócony zostanie powoli normalny
poziom g∏oÊnoÊci. JeÊli g∏oÊnik b´dzie
pracowaç bez przerwy z du˝à g∏oÊnoÊcià,
BeoLab 2 ca∏kowicie wy∏àczy dêwi´k.

Do czyszczenia powierzchni BeoLab 2
nale˝y u˝ywaç mi´kkiej, nie
pozostawiajàcej nitek i dobrze wykr´conej
szmatki zanurzonej uprzednio w letniej
wodzie z dodatkiem kilku kropel
∏agodnego Êrodka czyszczàcego, np. p∏ynu
do mycia naczyƒ.

JeÊli BeoLab 2 wy∏àczy dêwi´k, wskaênik
b´dzie si´ Êwieciç na czerwono.

G∏oÊniki mo˝na czyÊciç odkurzaczem
ustawionym na najmniejsze obroty.

Aby przywróciç dêwi´k:
> Wy∏àcz BeoLab 2 z sieci.
> Odczekaj, a˝ aktywny g∏oÊnik ostygnie.
> Ponownie w∏àcz BeoLab 2 do sieci.

Nigdy nie nale˝y u˝ywaç alkoholu lub innych
rozpuszczalników do czyszczenia jakichkolwiek
cz´Êci BeoLab 2!

JeÊli dêwi´k b´dzie nadal wy∏àczony, skontaktuj
si´ ze swoim sprzedawcà sprz´tu
Bang & Olufsen.

Produkt spe∏nia wymagania dyrektyw UE
89/336 i 73/23.

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