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ADVARSEL: For at reducere risikoen for 
brand eller elektrisk stød må dette produkt 
ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret 
må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, 
og der må ikke placeres genstande fyldt 
med væske, fx vaser, på udstyret.

Træk stikket ud af stikkontakten for helt at 
afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen 
skal hele tiden være nemt tilgængelig. 

Symbolet et lyn i en trekant advarer om 
uisoleret ’farlig spænding’ bag produktets 
afskærmning, som kan være stærk nok til  
at forårsage elektriske stød.

Symbolet et udråbstegn i en trekant gør 
brugeren opmærksom på vigtige 
betjenings- og vedligeholdelses-
instruktioner, som kan findes i produktets 
vejledning.

ADVARSEL: For at reducere 
risikoen for elektrisk stød må 
hverken låg eller bagside fjernes. 
Brugeren bør ikke selv servicere 
interne dele – dette skal overlades 
til uddannede serviceteknikere.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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Præsentation af BeoLab 3500

BeoLab 3500 giver dit 

hovedsystem fra  

Bang & Olufsen en ekstra 

dimension. Du kan afspille alle 

kilder på musik- eller 

videosystemet i hovedrummet 

og lytte til dem – via din 

BeoLink installation – i det rum, 

hvor BeoLab 3500 er placeret.

BeoLab 3500 kan både betjenes 

lokalt og med Beo4 

fjernbetjeningen. Beo4 giver 

dig dog det fulde udbytte af 

linksystemet. 

Med Beo4 kan du betjene 

afspilningsfunktioner på dit 

hovedrumssystem og få  

BeoLab 3500 til at vække dig 

om morgenen. 

Nærbetjening …
– Tænd radioen i dit 

hovedrumssystem eller lyt med 

på en kilde, der bliver afspillet. 

– Medtag BeoLab 3500 i en Timer-

afspilning, der er programmeret 

på hovedrumssystemet. 

Funktionen Timer-afspilning 

tænder systemet på et bestemt 

tidspunkt med en bestemt kilde 

og programmeres på 

hovedrumssystemet. 

Brug af Beo4 …
– Tænd for den kilde i 

hovedrumssystemet, du har lyst 

til at høre via BeoLab 3500.

– Betjen alle de daglige 

afspilningsfunktioner for den 

kilde, der afspilles via  

BeoLab 3500.

– Juster lyden på BeoLab 3500. 

– Programmér en Wake-up Timer 

på BeoLab 3500.
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Hovedrummet er det rum, hvor 

musik- og/eller videosystemet med 

de forskellige kilder er placeret 

(hovedsystemet).  

Linkrummet er det rum, hvor 

BeoLab 3500 er placeret. Fra dette 

rum kan du betjene og lytte til 

kilderne i hovedsystemet. 

Der findes to forskellige systemer 

til fordeling af BeoLink: 

– Et kabelbaseret Master Link (ML) 

system. 

– Et trådløst system, der bygger på 

BeoLink Wireless 1. 

BeoLab 3500 kan bruges i begge 

systemer. 

Se ”Montering af BeoLab 3500” 

(side 16–22) i denne vejledning for 

at få oplysninger om installation. 

Bemærk: Selvom BeoLab 3500 har 

et Power Link stik, kan højttaleren 

ikke bruges som en almindelig 

Power Link højttaler i et musik- eller 

videosystem! 
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Nærbetjening

Du kan bruge 

nærbetjeningspanelet til at 

inkludere eller udelade  

BeoLab 3500 i en Timer-

afspilning, du har programmeret 

på musik- eller videosystemet i 

hovedrummet. 

Du kan også lytte med på en 

kilde, der bliver afspillet på 

hovedrumssystemet. 

Funktionen Timer-afspilning findes 

ikke i alle Bang & Olufsen systemer. 

Se den vejledning, der følger med 

hovedsystemet. 

Tasten MUTE • på linkhøjttaleren 

gør det muligt for dig at lytte med 

på en kilde, der bliver afspillet på 

hovedsystemet. 

Når du tænder for BeoLab 3500 på 

denne måde, får du kun lyd i 

BeoLab 3500. Højttalerne, der 

hører til hovedsystemet, bliver ikke 

tilkoblet.

– Hvis der ikke bliver afspillet en 

kilde, når du rører ved MUTE •, 

tænder BeoLab 3500 radioen i 

hovedsystemet. 

– Rør let ved MUTE • igen for at 

slukke for BeoLab 3500 (en rød 

stand-by indikatorlampe vises i 

displayet). Hvis du holder 

fingeren på tasten i to sekunder, 

slukker BeoLab 3500 og 

hovedsystemet samtidig. 

Lyt med og fjern lyden

TIMER BANG & OLUFSEN MUTE
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BeoLab 3500 display og nærbetjeningspanel. Hvis BeoLab 3500 er 

inkluderet i en Timer-afspilning, er det angivet med en lille rød  

lampe i tasten TIMER til venstre på displayet. 

Tasten TIMER Tasten MUTE



Betjening af Timer-afspilning
Hvis du har programmeret 

hovedsystemet til automatisk 

afspilning (Timer-afspilning), kan 

BeoLab 3500 også inkluderes. Du 

kan aktivere eller deaktivere 

funktionen Timer-afspilning på 

nærbetjeningspanelet. 

> Rør ved tasten TIMER for at få 

vist den aktuelle Timer-indstilling 

for BeoLab 3500 i displayet. 

> Mens den aktuelle indstilling 

vises, skal du røre ved TIMER 

igen for at skifte fra funktionen 

TIMER (Timer-afspilning) til NO 

TIMER (ingen Timer-afspilning) 

eller omvendt. 

Fjernbetjening af Timer-
afspilning
Når BeoLab 3500 er i stand-by, kan 

du bruge Beo4 til at inkludere eller 

udelade BeoLab 3500 i en Timer-

afspilning. 

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

SHIFT vises i displayet. 

> Tryk på 0 for at skifte mellem 

TIMER ON og NO TIMER. 

For at få vist SHIFT på Beo4 skal du 

først føje den til Beo4’s liste over 

funktioner. Se kapitlet ”Tilpasning 

af Beo4” i den vejledning, der følger 

med Beo4. 

Oplysninger i displayet på 
BeoLab 3500

TIMER ON

Displayet viser, at BeoLab 3500 er 

inkluderet i en Timer-afspilning. 

NO TIMER 

Displayet viser, at BeoLab 3500 er 

udeladt i en Timer-afspilning – 

højttaleren starter ikke automatisk 

op, som programmeret på dit 

hovedsystem. 
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Brug af en Beo4 fjernbetjening

Med Beo4 fjernbetjeningen kan 

du tænde for den kilde, du 

ønsker at lytte til på 

hovedrummets musik- eller 

videosystem og betjene den 

pågældende kildes funktioner, 

præcis som når du betjener 

hovedsystemet direkte. 

Med Beo4 kan du lave en 

separat Wake-up Timer på 

BeoLab 3500 og justere 

indstillingerne for 

linkhøjttaleren. 

De funktioner, der nævnes på disse 

sider, er kun tilgængelige via 

BeoLab 3500, hvis den 

pågældende kilde findes i dit  

Bang & Olufsen system, og kilden 

understøtter funktionen. 

 Sådan tænder du for en 

musikkilde …

> Tryk på RADIO for at lytte til et 

radioprogram. 

> Tryk på CD for at lytte til en CD. 

> Tryk på A MEM (A TAPE) for at 

lytte til en musikoptagelse. 

Sådan tænder du for en 

videokilde …

> Tryk på TV for at lytte til 

fjernsynet. 

> Tryk på DTV (SAT) for at lytte til 

digitalt fjernsyn. 

> Tryk på V MEM (V TAPE) for at 

lytte til en videooptagelse. 

> Tryk på DVD for at lytte til en 

DVD. 

Sådan tænder du for ekstra 

kilder …

> Tryk på LIST for at få vist ekstra 

kilder som f.eks. N.MUSIC 

(musik, der er gemt på en PC), 

og tryk derefter på GO for at 

tænde en kilde. 

Beo4 fjernbetjeningen fås som 

ekstraudstyr hos din Bang & 

Olufsen forhandler. 
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Eksempler på kildefunktioner …
– Tryk på taltasterne for at indtaste 

det kanal-, musik- eller 

disknummer, du vil høre. 

– Tryk på  eller  for at gå 

trinvist gennem kanaler, 

optagelser eller musiknumre. 

– Tryk på  eller  for at søge 

gennem en CD i en CD-afspiller 

med plads til én disk, eller gå 

trinvist gennem CD’er i en  

multi-CD-afspiller. 

– Tryk på den gule knap for at 

søge fremad på en CD i en  

multi-CD-afspiller.  

– Tryk på den grønne knap for at 

søge tilbage på en CD i en  

multi-CD-afspiller.

– Tryk på STOP for standse 

afspilningen midlertidigt. Tryk 

igen for at stoppe afspilningen 

helt.

– Tryk på GO for at genoptage 

afspilningen. 

– Tryk på • for at slukke 

linkhøjttaleren. Tryk på tasten, 

og hold den nede for også at 

slukke dit Bang & Olufsen 

system. 

Se den vejledning, der følger med 

hovedsystemet, for at få yderligere 

oplysninger om kildefunktioner.  

Ekstra funktioner med Beo4 … 
Fjern lyden … Hvis du trykker 

midt på lydstyrkeknappen, mens 

BeoLab 3500 er i stand-by, 

svarer det til at røre ved MUTE • 

direkte på BeoLab 3500 (se  

side 13). 

Afspilning … Hvis du vil 

igangsætte afspilningen på en 

ekstra videobåndoptager eller 

DVD-afspiller i hovedsystemet, 

skal du trykke på LIST for at få 

vist DVD2* (V.TAPE2) og derefter 

trykke på GO. 

BeoLab 3500 og hovedsystemet 
i ét rum …
Hvis BeoLab 3500 er sat op i 

samme rum som hovedsystemet, 

og du trykker på en kildeknap, 

f.eks. RADIO, CD eller TV, 

gengives lyden via højttalerne i 

hovedsystemet. 

Men hvis du hellere vil have lyden 

gengivet via BeoLab 3500, skal du 

trykke på LIST for at få vist LINK*. 

Tryk derefter på en kildeknap, f.eks. 

RADIO, CD eller TV. 

BeoLab 3500 skal være 

programmeret til Option 4 som 

forklaret i afsnittet ”Klar til brug …” 

(side 22). 
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*BEMÆRK! For at få vist disse 

funktioner, skal du først føje dem 

til Beo4’s liste over funktioner. Se 

kapitlet ”Tilpasning af Beo4” i den 

vejledning,  der følger med Beo4. 



Juster lyden med Beo4

Med Beo4 fjernbetjeningen kan 

du justere lyden fra BeoLab 3500. 

Alle lydniveauer nulstilles til 

deres oprindelige værdier, når 

du slukker BeoLab 3500, med 

mindre du gemmer dem 

permanent. 

Alle de aktuelle lydniveauer, 

også lydstyrkeniveau, bliver 

gemt samtidig. 

Lyden i BeoLab 3500 justeres 

uafhængigt af musik- eller 

videosystemet i hovedrummet. 

Sådan justerer du lydstyrken 

eller fjerner lyden …

> Tryk på  eller  for at skrue op 

eller ned for lydstyrken. 

> Tryk i midten af knappen   for 

at fjerne lyden, og tryk på  eller 

 for at få lyden tilbage. 

Sådan justerer du 

højttalerbalancen …

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

SPEAKER* vises i displayet. 

> Tryk på  eller  for at justere 

balancen mellem venstre og 

højre. 

Sådan justerer du bas, diskant 

eller loudness …

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

A.SETUP* (eller V.SETUP* for en 

videokilde) vises i displayet. 

> Tryk på GO for at få adgang til at 

justere de relevante indstillinger. 

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

BASS, TREBLE eller LOUDNESS 

vises i displayet. 

> Tryk på  eller  for at justere 

indstillingen. 

> Tryk på GO for at vælge 

indstillingen. 

Sådan gemmer du 

lydindstillinger permanent – 

programmér et nyt lydniveau, 

højttaleren starter på …

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

S.STORE* vises i displayet. 

> Tryk på GO for at gemme 

indstillingerne permanent. 
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*BEMÆRK! For at få vist disse 

funktioner, skal du først føje dem 

til Beo4’s liste over funktioner. Se 

kapitlet ”Tilpasning af Beo4” i den 

vejledning, der følger med Beo4. 



Oplysninger i displayet

VOL 36

Det aktuelle lydstyrkeniveau. 

Lydstyrken kan justeres med to trin 

ad gangen inden for intervallet 00 

til 72.

BALANCE 
Den aktuelle indstilling for balance 

– her neutral. Balancen kan justeres 

inden for et interval på 7 til hver side. 

BASS 0

Den aktuelle indstilling for bas – 

her neutral. Bassen kan justeres 

inden for et interval på -7 til +7.

TREBLE 0 

Den aktuelle indstilling for diskant – 

her neutral. Diskanten kan justeres 

inden for et interval på -7 til +7.

LOUDNESS

Displayet viser den aktuelle 

indstilling for loudness – lyser 

konstant for ”til”, blinker skiftevis 

”LOUDNESS” og ”OFF” for ”fra”. 
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Programmering af Wake-up Timer

En Wake-up Timer er en 

engangs-Timer, der bliver 

slettet, når den er udført. Du 

kan også selv slette en Wake-up 

Timer. 

Vælg tidspunkt og kilde, f.eks. 
CD, for din Wake-up Timer. 
Hvis ikke du angiver andet, 

starter Wake-up Timeren på 

den radiostation, der blev 

spillet sidst.

For at få BeoLab 3500 til f.eks. 

at vække dig hver morgen skal 

du programmere musik- eller 

videosystemet i hovedrummet 

til Timer-afspilning. Få 

yderligere oplysninger i den 

vejledning, der følger med 

hovedsystemet samt side 7 i 

denne vejledning. 

Sådan programmerer du en 

Wake-up Timer …

> Tryk på MENU på Beo4. 

> Tryk på knappen for den kilde, 

du ønsker at bruge, f.eks. 

RADIO eller CD. Hvis du vælger 

CD som kilde, skal du sikre dig, 

at der er sat en CD i 

musiksystemet. 

> Du kan om nødvendigt bruge 

taltasterne til at indtaste et 

programnummer og trykke på 

GO.  

> Brug taltasterne til at indtaste 

det tidspunkt, du vil vækkes på. 

> Hvis du ændrer mening, skal du 

trykke på EXIT for at annullere 

Wake-up Timeren. Ellers …

> … tryk på GO for at gemme 

Wake-up Timeren. 

Når du først har indstillet en Wake-

up Timer, foreslår BeoLab 3500 

automatisk tidspunktet for den 

sidst indstillede Wake-up Timer i 

displayet ved indstilling af en ny 

Timer. 

Sådan sletter du en Wake-up 

Timer …

> Tryk på MENU for at se din 

Wake-up Timer. 

> Tryk på STOP for at slette 

Timeren. 

> Tryk på GO for at bekræfte. 
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Oplysninger i displayet

ON –:– – 

BeoLab 3500 er klar til, at du kan 

indtaste et tidspunkt for din Wake-

up Timer.  

STORED

Du har nu gemt din Wake-up 

Timer. 

DELETED

Du har nu slettet din Wake-up 

Timer. 

ILLEGAL

Det tidspunkt, du har indtastet, er 

ikke korrekt. Indtast et andet 

tidspunkt. 

Wake-up Timer og Timer-
afspilning
En Wake-up Timer, du 

programmerer på BeoLab 3500, 

kan tilsidesætte en Timer-

afspilning, du har programmeret 

på hovedrumssystemet. 

For eksempel: Hvis Timer-

afspilningen er indstillet til at 

begynde klokken syv om 

morgenen, og du indstiller Wake-

up Timeren til klokken ni om 

morgenen, bliver Timer-

afspilningen tilsidesat. 

Hvis du derimod indstiller Wake-up 

Timeren til at begynde klokken fem 

om morgenen, og Timer-

afspilningen er indstillet til at 

begynde klokken syv, bliver begge 

Timere udført. 
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Oplysninger i displayet

Det røde display på  

BeoLab 3500 bliver automatisk 

justeret i henhold til det 

omgivende lys i rummet. Det 

gør det nemt at læse teksten i 

displayet under alle lysforhold. 

Displayet kan sættes op til at 

give dig oplysninger om den 

kilde, du lytter til. Hvis 

hovedsystemet har en 

urfunktion, kan BeoLab 3500 

programmeres til at vise 

klokkeslæt. 

Displayindstillinger

NO CLOCK

Ingen tidsangivelse i displayet – i 

stand-by viser displayet kun det 

røde stand-by-lys. Når BeoLab 3500 

er i brug, viser displayet den aktuelle 

kilde. Vælg denne mulighed, hvis 

hovedsystemet ikke understøtter 

urfunktionen. 

CLOCK 1 • 

I stand-by viser displayet 

tidspunktet og det røde stand-by-

lys. Når BeoLab 3500 er i brug, 

viser displayet den aktuelle kilde. 

CLOCK 2 • 

I stand-by viser displayet 

tidspunktet og det røde stand-by-

lys. Tidsangivelsen bliver ved med 

at være tændt, når BeoLab 3500 er 

i brug, men når du betjener  

BeoLab 3500 (enten ved nær- eller 

fjernbetjening), viser displayet 

kortvarigt betjeningsstatus. Dette 

er fabriksindstillingen. 

Sådan vælger du 

displayindstillinger … 

> Rør ved tasten TIMER, og rør 

samtidig kortvarigt ved tasten 

MUTE •. Displayet viser først 

kodeordet for den aktuelle 

indstilling. 

> Rør ved MUTE • igen, så ændres 

kodeordet i displayet.

> Bliv ved med at røre ved MUTE •, 

indtil kodeordet for den ønskede 

indstilling bliver vist. 

> Slip begge taster. 

Hvis du vælger enten CLOCK 1 eller 

CLOCK 2 i en Wireless 1 opsætning, 

skal du efterfølgende indstille 

tidspunktet på hovedsystemet for 

at sikre, at urdisplayet bliver 

opdateret. 
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A.MEM 1

Du lytter til musiknummer 1 i 

musikoptageren. 

A.MEM < >

De to pile, der peger til venstre og 

højre (< >), angiver, at kilden er 

stoppet. Pilene vises også med 

V.MEM og CD. 

A.MEM <<

Dobbeltpilen, der peger til venstre 

(<<), angiver, at optagelsen er ved 

at blive spolet tilbage. Pilene vises 

også med V.MEM og CD. 

A.MEM >>

Dobbeltpilen, der peger til højre 

(>>), angiver, at optagelsen er ved 

at blive spolet frem. Pilene vises 

også med V.MEM og CD. 

CD 12 

Du lytter til musiknummer 12 på en 

CD i en CD-afspiller med plads til 

én CD. 

CD3 4 

Du lytter til disk nummer 3 og 

musiknummer 4 på en CD i en 

multi-CD-afspiller. 

DTV 12

Du lytter til dit digitale fjernsyns 

kanal nummer 12.

DVD 1 

Du lytter til kapitel 1 på en DVD. 

DVD2 1 

Du lytter til kapitel 1 på DVD2. 

LOAD

Hvis der ikke er en disk i din CD- 

eller DVD-afspiller, musik- eller 

videobåndoptager, når du trykker 

på kildeknappen, minder displayet 

dig om at sætte en i, idet teksten 

LOAD blinker tre gange. 

N.MUSIC

Du lytter til N.MUSIC – Bang & 

Olufsens betegnelse for musik 

gemt på en PC – på BeoLink PC2/

BeoPort. 

N.RADIO

Du lytter til N.RADIO – Bang & 

Olufsens betegnelse for Internet-

radiokanaler – på BeoLink PC2/

BeoPort. 

RADIO 3

Du lytter til radioens kanal  

nummer 3.

RECORD

RECORD blinker tre gange i 

displayet for at oplyse dig om, at 

en optagelse er i gang. For ikke at 

ødelægge optagelsen skifter 

systemet automatisk til den kilde, 

der er ved at blive optaget i stedet, 

og du hører lyden på 

linkhøjttaleren. 

TV 3

Du lytter til fjernsynets kanal 

nummer 3. 

V.MEM 1

Du lytter til optagelse nummer 1 

på din videobåndoptager. 

Yderligere statusdisplays
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På de følgende sider får du 

forklaret, hvordan du skal 

montere BeoLab 3500 i et 

kabelbaseret Master Link 

system eller i et trådløst  

Master Link system. 

Det anbefales at følge 

nedenstående fremgangsmåde: 

– Afbryd strømmen til hele 

systemet. 

– Før et Master Link kabel fra 

hovedsystemet til linkrummet 

(eller installer BeoLink Wireless 1, 

som forklaret i den vejledning, 

der følger med Wireless 1). 

– Tilslut BeoLab 3500 som 

beskrevet i ”Kabeltilslutninger” 

(side 20–21). 

– Slut atter strøm til hele systemet, 

og programmér BeoLab 3500 til 

den korrekte Option. Dette 

forklares i ”Klar til brug …” 

(side 22). 

Forholdsregler
– Sørg for, at BeoLab 3500 

placeres og tilsluttes i 

overensstemmelse 

instruktionerne i denne 

vejledning. Brug kun godkendte 

Bang & Olufsen stande eller 

vægbeslag for at undgå 

personskade! 

– Der kan kun slukkes helt for 

strømmen til BeoLab 3500 ved 

at koble højttaleren fra 

stikkontakten. 

– Forsøg aldrig at åbne  

BeoLab 3500. Alle reparationer 

skal foretages af uddannede 

serviceteknikere! 

– BeoLab 3500 er udelukkende 

beregnet til indendørs brug 

under tørre forhold og inden  

for et temperaturområde på  

10–40° C. 

– Anbring ikke BeoLab 3500 i direkte 

sollys, under kunstig belysning 

(f.eks. en spot) eller nær 

genstande, som frembringer 

elektrisk støj (f.eks. lysdæmpere), 

da det kan reducere fjernbetje-

ningsmodtagerens følsomhed. 

– For at opnå den bedste 

lydkvalitet må BeoLab 3500 ikke 

placeres, så den er lukket inde, 

f.eks. i en lille reol. Sørg for, at 

der er mindst 20 cm fri plads til 

siderne, og placer aldrig 

genstande direkte foran  

BeoLab 3500.

Montering af BeoLab 350016

BeoLab 3500 skal placeres vandret på væggen eller fastgjort til 

bordstanden (fås som ekstraudstyr). Tilslut kablerne, før du fastgør 

BeoLab 3500 på væg- eller bordstanden. 



Vægbeslag: Et vægbeslag, der 

bruges til at fastgøre BeoLab 3500 

til en væg, er inkluderet i pakken. 

Det anbefales at placere  

BeoLab 3500 i en passende højde 

over gulvet for at gøre det 

nemmere at nærbetjene højttaleren 

og bruge statusdisplayet. 

BeoLab 3500 kan placeres i 

forskellige højder og vippes, så 

lyden peger i retning af lytte-

positionen (hvis BeoLab 3500 f.eks. 

er monteret højt på en væg, kan 

den vippes nedad). 

På side 18–19 forklares det, 

hvordan BeoLab 3500 placeres på 

en væg. 

Bordstand: Som alternativ til 

vægbeslaget kan du bruge standen 

(fås som ekstraudstyr), som giver 

mulighed for endnu mere fleksibel 

placering af BeoLab 3500. 

Standen er udstyret med to sæt 

huller, så højttaleren kan placeres i 

forskellige højder. Når man bruger 

det nederste sæt huller, vipper 

BeoLab 3500 opad. Bruger man 

det øverste sæt huller, vipper 

BeoLab 3500 nedad. 

På side 19 forklares det, hvordan 

BeoLab 3500 placeres på 

bordstanden. 
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>> Montering af BeoLab 3500

Fastgør BeoLab 3500 til en 
massiv væg: 
– Markér og bor hullerne i væggen. 

Brug beslaget som skabelon. 

– Fastgør vægbeslaget til væggen. 

Brug skruer og murankre i den 

korrekte størrelse og af den 

rigtige type. Tænk på væggens 

konstruktion og stand. Brug tre 

skruer og murankre med en 

minimumsbelastningsgrad på 

hver 13 kg. Juster beslaget, før 

du tilspænder skruerne (A). 

– Fjern det grå plastdæksel (B) fra 

vægbeslaget, og tilslut kablerne. 

– Hæng BeoLab 3500 op på 

beslaget ved at sætte de to 

plasttapper i hullerne øverst på 

vægbeslaget. 

– Fastgør BeoLab 3500 til beslaget 

med de to skruer (C), og sæt det 

grå plastdæksel på igen (B). 

56 cm
22"

56 cm
22"

A

B

C C

18



Monter beslaget på en let 
skillevæg: 
Lette skillevægge er ofte 

konstrueret af gipspaneler – kendt 

som tørmure eller vægplader – 

som er fastgjort til lodrette stolper. 

Gips er ikke stærkt nok til at bære 

vægten af BeoLab 3500! 

Hvis du vil hænge BeoLab 3500 på 

en gipsvæg ved hjælp af 

standardvægbeslaget, skal du 

bruge en rundhovedet  

sekskantskrue (Ø 4,5 mm), som 

trænger gennem gipsen og skrues 

mindst 25 mm ind i en lodret stolpe. 

Desuden skal du bruge to ekstra 

skruer, der er beregnet til 

gipsvægge. 

Hvis du vil placere BeoLab 3500 

mellem to stolper, skal du fastgøre 

den ekstra vægplade til en lodret 

stolpe i hver ende. Brug den rigtige 

type skruer. Fastgør derefter 

standardvægbeslaget til pladen 

med de tre leverede skruer. 

Dimensionerne på den ekstra 

vægplade er tilpasset specielt til 

brug i USA. 

Fastgør BeoLab 3500 til en 
bordstand: 
Løsn de fjederbelastede skruer bag 

på BeoLab 3500 for at fjerne det 

grå plastvægbeslag. 

Fastgør BeoLab 3500 til standen 

med de to små skruer, der leveres 

med standen. 
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Kabeltilslutninger … 

… I et kabelbaseret Master Link 
system
Følg instruktionerne på denne 

side, hvis du vil slutte 

BeoLab 3500 til hovedrummet 

med et Master Link kabel. 

I linkrummet: Slut Master Link 

kablet (fladt multistik) til 

Master Link stikket på BeoLab 3500, 

og før kablet til ML samledåsen. 

I hovedrummet: Slut Master Link 

kablet (fladt multistik) til 

Master Link stikket på 

hovedsystemet, og før derefter 

kablet til ML samledåsen. 

Inde i samledåsen skal du forbinde 

kablerne som beskrevet i den 

vejledning, der følger med dåsen. 

Denne vejledning beskriver dåsens 

mange muligheder, samt hvordan 

du forbinder kablerne. 

Til sidst skal du slutte strøm til 

BeoLab 3500 og tænde for 

hovedsystemet. 

Kontakt din Bang & Olufsen 

forhandler, hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om tilbehør, 

kabler, kabelskjulere osv. 

MASTER LINK

MASTER LINK

20

Master Link tilslutning til 
hovedrumssystemet

Hovedrum Linkrum

ML samledåse



… I et trådløst Master Link 
system
Følg instruktionerne på denne 

side, hvis du ønsker at tilslutte 

BeoLab 3500 til hovedrummet  

i et BeoLink Wireless 1 system.

I hovedrummet: Tilslut den 

Wireless 1 enhed, du har defineret 

som sender, i Master Link stikket 

på hovedsystemet. 

I linkrummet: Tilslut den Wireless 1 

enhed, du har defineret som 

modtager, i Master Link stikket på 

BeoLab 3500, og tilslut Wireless 1 

til strøm. 

Se vejledningen, der fulgte med 

Wireless 1, for oplysninger om 

opsætning af BeoLink Wireless 1 

enheder.

BeoLink
Wireless 1

ML

R

MASTER LINK 

BeoLink 
Wireless 1 

BeoLink 
Wireless 1 

MASTER LINK

R T 
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Klar til brug …

Når opsætningen af BeoLab 3500 

er gennemført, skal du slutte strøm 

til systemet. Tænd derefter for 

hovedsystemet. 

Første gang, du tænder for 

systemet, tændes den røde stand-

by-indikatorlampe, og efter et 

stykke tid vises uret i displayet. Hvis 

dit hovedsystem ikke indeholder 

urfunktionen, vises der kun 

følgende i displayet : 

Programmering af Options
BeoLab 3500 kan programmeres til 

følgende Options: 

Option 0: Bruges, hvis du vil 

deaktivere fjernbetjening. 

Option 4: Bruges, hvis du 

installerer BeoLab 3500 i samme 

rum som hovedsystemet (f.eks. i 

et stort L-formet rum med to 

separate lyttepositioner).

Option 5: Bruges, hvis du sætter 

et Bang & Olufsen TV op i 

samme rum som BeoLab 3500. 

Option 6: Bruges i en opsætning, 

hvor hovedsystemet er placeret i 

ét rum, og BeoLab 3500 i et 

andet – som beskrevet i denne 

vejledning (dette er fabriks-

indstillingen). 

Brug Beo4 fjernbetjeningen til at 

programmere den korrekte Option. 

Hele systemet skal være i stand-by. 

> Hold knappen • nede, og tryk  

på LIST. 

> Slip begge knapper. 

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

OPTION? vises i Beo4’s display. 

Tryk derefter på GO. 

> Tryk på LIST flere gange, indtil 

L.OPT vises i Beo4’s display. 

Indtast derefter det relevante 

nummer (0, 4, 5 eller 6). 

TIMER BANG & OLUFSEN MUTE

Option 4

Option 5

Option 6
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Se ”Oplysninger i displayet”  (side 

14–15) i denne vejledning, hvis du 

ønsker yderligere oplysninger om 

displayet. 



Rengøring af BeoLab 3500

Brug aldrig sprit eller andre 

opløsningsmidler til rengøring af 

BeoLab 3500.

Støv fjernes fra metaloverflader 

med en tør, blød klud. Fedtpletter 

eller vanskeligt snavs fjernes om 

nødvendigt med en hårdt opvredet, 

fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle 

få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. 

et opvaskemiddel. 

Den midterste del af BeoLab 3500 

(display og knapper) er dækket af 

en særlig ”selvhelende” 

beskyttende lak. Det betyder, at 

mindre ridser ”heler” af sig selv. 

Brug altid kun en tør klud, når du 

rengør denne del. 

Frontstoffet kan støvsuges med et 

blødt børstemundstykke med 

støvsugeren indstillet på laveste 

sugekraft. 
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Europa-Parlamentet og Det 

Europæiske Råd har udstedt et 

direktiv om affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr (Waste Electrical 

and Electronic Equipment – WEEE). 

Formålet med direktivet er at 

forebygge affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr samt at fremme 

genbrug og andre former for 

genvinding af sådant affald. 

Direktivet vedrører således 

producenter, distributører og 

forbrugere. 

WEEE-direktivet kræver, at både 

producenter og slutbrugere 

bortskaffer elektrisk og elektronisk 

udstyr samt elektriske og 

elektroniske reservedele på en 

miljømæssig forsvarlig måde, og at 

udstyr og affald genbruges eller 

genvindes med hensyn til 

materialer eller energi heraf. 

Elektrisk og elektronisk udstyr og 

reservedele må ikke bortskaffes 

sammen med almindeligt 

husholdningsaffald, og alt elektrisk 

og elektronisk udstyr samt alle 

reservedele skal indsamles og 

bortskaffes separat. 

Produkter og udstyr, som skal 

indsamles med henblik på genbrug 

og andre former for genvinding, er 

mærket med det viste piktogram. 

Når elektrisk og elektronisk udstyr 

bortskaffes ved hjælp af de 

indsamlingssystemer, der er 

tilgængelige i dit land, beskytter 

du miljøet og menneskets sundhed 

samt bidrager til betryggende og 

rationel anvendelse af 

naturressourcer. Indsamling af 

elektrisk og elektronisk udstyr og 

affald forhindrer mulig forurening 

af naturen med farlige stoffer, som 

kan være indeholdt i elektriske og 

elektroniske produkter og udstyr. 

Din Bang & Olufsen forhandler kan 

hjælpe og rådgive dig om den 

korrekte bortskaffelsesmetode i dit 

land. 

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – 
Miljøbeskyttelse
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Dette produkt opfylder 

betingelserne i EU-

direktiverne 89/336/EØF og  

73/23/EØF.

Tekniske specifikationer, funktioner 

og brug deraf kan ændres uden 

varsel! 

Kun til det amerikanske marked! 

Bemærk! Dette udstyr er blevet 

testet og vurderes at stemme 

overens med begrænsningerne for 

digitale klasse B-enheder, i henhold 

til del 15 i Federal Communications 

Commissions regler. Formålet med 

disse begrænsninger er at yde 

beskyttelse mod skadelig 

interferens i forbindelse med 

boliginstallationer. 

Udstyret genererer, bruger og kan 

udsende radiofrekvensenergier og 

kan desuden, hvis ikke det 

installeres korrekt og bruges  

i overensstemmelse med 

nærværende vejledning, forårsage 

skadelig interferens i 

radiokommunikation. Der er dog 

ingen garanti for, at der ikke opstår 

interferens i en given installation. 

Såfremt udstyret forårsager 

skadelig interferens i en radio- eller 

fjernsynsmodtagelse, hvilket kan 

konstateres ved at tænde og 

slukke for det, opfordres brugeren 

til selv at forsøge at fjerne 

interferensen ved at udføre et eller 

flere af følgende skridt:

– Skift antennens retning eller 

placering. 

– Forøg afstanden mellem det 

interferende udstyr og 

modtageren. 

– Tilslut udstyret til en stikkontakt 

på et anderledes kredsløb end 

det, modtageren er tilsluttet. 

– Kontakt forhandleren eller en 

erfaren radio/TV-tekniker for at 

få hjælp. 

Kun til det canadiske marked: 

Dette digitale klasse B-apparat 

opfylder alle krav til de canadiske 

regler om interferensskabende 

udstyr. 

Til det norske marked! 

Mekaniske og elektroniske 

komponenter i produktene slites 

ved bruk. Det må derfor påregnes 

reparasjoner og utskiftning av 

komponenter innenfor kjøpslovens 

reklamasjonstid, som må regnes 

som vedlikehold av produktene. 

Slik vedlikehold gir ikke grunnlag 

for å rette mangelskrav mot 

forhandler eller leverandør, og må 

bekostes av kjøper. 
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