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Priročnik 



POZOR: Zaradi nevarnosti požara ali 
električnega udara naprave ne izpostavljajte 
dežju ali vlagi. Poskrbite, da na napravo ne 
bo pljusknila ali jo pokapljala tekočina. Na 
napravo ne postavljajte predmetov, ki so 
napolnjeni s tekočino, npr. vaze. 

Za popoln odklop naprave od omrežne 
napetosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice 
z omrežno napetostjo. Vtikač napajalnega 
kabla ne sme biti oviran in mora ves 
omogočati izklop. 

Simbol strele s puščico znotraj enakokrakega 
trikotnika uporabnika opozarja na 
prisotnost neizolirane “nevarne napetosti” 
znotraj naprave, ki je lahko dovolj visoka, 
da bi človeku povzročila električni udar. 

Klicaj znotraj enakokrakega trikotnika 
uporabnika opozarja, da se v tem delu 
napravi priloženega uporabniškega 
priročnika nahajajo pomembna navodila  
za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje).  

OPOZORILO: Zaradi nevarnosti 
električnega udara ne odstranjujte 
pokrova (ali zadnjega dela) naprave.  
V notranjosti naprave ni nobenih delov, 
ki bi jih uporabnik lahko popravljal sam. 
Servisiranje prepustite usposobljenemu 
servisnemu osebju.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Vsebina

Predstavitev BeoLab 3500, 4 
V tem poglavju je pregledno opisana uporaba virov avdio in video sistema 
v glavni sobi, in kako jih poslušati na napravi BeoLab 3500 v drugi sobi. 

Upravljanje od blizu, 6 
Ugotovite, kako vklopite funkcijo predvajanja s časovnikom in 
‘prisluškujete’ viru, ki se predvaja na sistemu v glavni sobi. 

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 8 
Ugotovite, kako uporabljate daljinski upravljalnik Beo4 za dostop do virov 
v glavni sobi iz povezane sobe, določite nastavitve zvoka in programirate 
budilko. 

Podatki na prikazovalniku, 14 
Ugotovite, kaj pomenijo podatki na prikazovalniku in kako mu spreminjate 
nastavitve. V tem poglavju najdete tudi pregled različnih vrst podatkov, 
vidnih na prikazovalniku BeoLab 3500. 

Kako namestite BeoLab 3500, 16 
Podatki o nameščanju, povezavah in pripravljanju naprave BeoLab 3500 
za uporabo. Tukaj najdete tudi navodila za čiščenje. 
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Predstavitev BeoLab 3500

BeoLab 3500 daje vašemu 
glavnemu sistemu Bang & Olufsen 
dodatno razsežnost. Na avdio ali 
video sistemu v glavni sobi lahko 
predvajate poljuben vir in ga prek 
namestitve BeoLink poslušate  
v sobi, kjer je BeoLab 3500. 

BeoLab 3500 lahko upravljate 
od blizu, ali pa z daljinskim 
upravljalnikom Beo4. Šele Beo4 
vam omogoči, da povezovalni 
sistem v celoti izkoristite. 

Z Beo4 lahko nadzirate funkcije 
predvajanja sistema v glavni 
sobi, pa tudi poskrbite, da vas 
BeoLab 3500 zjutraj zbudi. 

Upravljanje od blizu ...
– Vklopite radio sistem v glavni sobi, 

ali pa prisluhnite viru, ki se trenutno 
predvaja. 

– Vključite BeoLab 3500 v program 
predvajanja s časovnikom, ki ste 
ga ustvarili v sistemu v glavni sobi. 
Predvajanje s časovnikom sistem 
ob določeni uri vklopi z določenim 
virom, programirate pa ga  
v sistemu v glavni sobi. 

Uporaba Beo4 ...
– Z napravo BeoLab 3500 vklopite 

poljuben vir v sistemu v glavni 
sobi. 

– Upravljajte vse vsakodnevne 
funkcije predvajanja za vir,  
ki se trenutno predvaja po 
BeoLab 3500. 

– Nastavite zvok v napravi  
BeoLab 3500. 

– Naredite budilko na napravi 
BeoLab 3500. 
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Glavna soba je soba, kamor ste 
postavili avdio in/ali video sistem  
– v celoti in z različnimi viri (glavni 
sistem). 

Povezana soba je soba, kjer imate 
nameščen BeoLab 3500. Iz te sobe 
lahko nadzirate glavni sistem in 
poslušate njegove vire. 

Na voljo sta dva distribucijska sistema 
za BeoLink: 
– Kabelski sistem Master Link (ML). 
– Brezžični sistem, ki temelji na 

BeoLink Wireless 1. 

BeoLab 3500 lahko uporabljate  
v obeh sistemih. 

Za informacije o namestitvi glejte 
‘Postavitev naprave BeoLab 3500’ 
(str. 16–22) v tem priročniku. 

Opomba: Čeprav ima BeoLab 3500 
vtičnico Power Link, ga ne morete 
uporabljati kot običajen zvočnik 
Power Link v avdio oziroma video 
sistemu! 
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Povezana soba



Upravljanje od blizu

S ploščo za upravljanje od  
blizu BeoLab 3500 vključite v 
predvajanje s časovnikom, ki ste 
ga programirali na glavnem avdio 
oziroma video sistemu, ali pa ga 
iz njega izključite. 

Prisluhnete lahko tudi viru, ki se 
trenutno predvaja v sistemu v 
glavni sobi. 

Funkcija predvajanja s časovnikom 
ni na voljo na vseh sistemih  
Bang & Olufsen. Glejte priročnik 
svojega glavnega sistema. 

Vklop in izklop zvoka 
Tipka MUTE • omogoča, da 
prisluhnete viru, ki se trenutno 
predvaja v glavnem sistemu. 

Ko na ta način vklopite BeoLab 3500, 
zvok prihaja le skozi BeoLab 3500  
– zvočniki v glavnem sistemu niso 
vključeni. 

– Če se ob pritisku na tipko  
MUTE • ne predvaja noben vir, 
BeoLab 3500 vklopi radio 
glavnega sistema. 

– Znova na kratko pritisnite tipko 
MUTE • in BeoLab 3500 se izklopi 
(na prikazovalniku vidite rdečo 
lučko pripravljenosti). Če tipko 
pridržite dve sekundi, se 
BeoLab 3500 in glavni sistem 
hkrati izklopita. 

TIMER BANG & OLUFSEN MUTE
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Prikazovalnik naprave BeoLab 3500 in plošča za upravljanje od blizu.  
Če vključite BeoLab 3500 v funkcijo predvajanja s časovnikom, to označuje 
majhna rdeča lučka v tipki TIMER levo na plošči prikazovalnika.

tipka TIMER tipka MUTE



Nadzor predvajanja s časovnikom
Če ste glavni sistem programirali za 
samodejno predvajanje (predvajanje 
s časovnikom), lahko vključite tudi 
BeoLab 3500. Funkcijo predvajanja 
s časovnikom lahko vklopite ali 
izklopite na plošči za upravljanje 
od blizu. 

> Pritisnite tipko TIMER in na 
prikazovalniku boste videli 
trenutno nastavitev časovnika  
za BeoLab 3500. 

> Ko je prikazana trenutna nastavitev, 
znova pritisnite tipko TIMER,  
da spremenite funkcijo iz TIMER 
(predvajanje s časovnikom)  
v NO TIMER (brez predvajanja  
s časovnikom), ali obratno. 

Daljinsko upravljanje 
predvajanja s časovnikom
Ko je BeoLab 3500 v pripravljenosti, 
z napravo Beo4 vključite 
BeoLab 3500 v program časovnika 
ali ga iz njega izključite. 

> Večkrat pritisnite LIST, da se na 
prikazovalniku pokaže SHIFT. 

> Pritisnite 0, da preklopite  
med možnostma TIMER ON  
in NO TIMER. 

Če želite prikazati SHIFT, ga morate 
najprej dodati na seznam funkcij 
Beo4. Glejte ‘Prilagajanje naprave 
Beo4’ v priročniku za Beo4. 

Podatki na prikazovalniku 
naprave BeoLab 3500

TIMER ON 
Prikazovalnik kaže, da je 
BeoLab 3500 vključen v program 
časovnika. 

NO TIMER 
Prikazovalnik kaže, da je 
BeoLab 3500 izključen iz programa 
časovnika - ne bo se samodejno 
zagnal, kot je programirano v 
glavnem sistemu. 

7



Daljinski upravljalnik Beo4 
omogoča, da vklopite vir, ki ga 
želite poslušati, v avdio oz. 
video sistemu v glavni sobi ter 
upravljati funkcije za ta vir – kot 
da bi neposredno upravljali 
glavni sistem. 

Z Beo4 lahko ustvarite ločeno 
budilko na napravi BeoLab 3500 
ter prilagodite zvočne nastavitve 
povezanega zvočnika. 

Funkcije, omenjene na teh straneh, 
so na voljo le prek naprave 
BeoLab 3500, če je dani vir prisoten 
v vašem sistemu Bang & Olufsen ter 
podpira to funkcijo. 

 Vklop avdio vira ...
> Pritisnite RADIO za poslušanje 

radijskega programa. 
> Pritisnite CD za poslušanje CD-ja. 
> Pritisnite A MEM (A TAPE) za 

poslušanje zvočnega posnetka. 

Vklop video vira ...
> Pritisnite TV za poslušanje TV-ja. 
> Pritisnite DTV (SAT) za poslušanje 

digitalnega TV-ja. 
> Pritisnite V MEM (V TAPE) za 

poslušanje video posnetka. 
> Pritisnite DVD za poslušanje 

DVD-ja. 

Vklop dodatnih virov
> Pritisnite LIST za prikaz dodatnih 

virov, npr. N.MUSIC (glasba, 
shranjena v računalniku),  
nato pritisnite GO za vklop vira. 

Daljinski upravljalnik Beo4 je na 
voljo kot neobvezna dodatna 
oprema pri prodajalcu podjetja 
Bang & Olufsen. 

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo48



Primeri funkcij virov ...
– Pritisnite gumbe s številkami,  

da vpišete program, skladbo ali 
številko plošče, ki jo želite slišati. 

– Pritiskajte  ali  za preskakovanje 
skozi programe, posnetke oziroma 
skladbe. 

– Pritiskajte  ali  za iskanje po 
CD-ju v predvajalniku za en CD, 
oziroma za preskakovanje med CD-
ji v predvajalniku za več CD-jev. 

– Pritisnite rumeni gumb za iskanje 
naprej po CD-ju v predvajalniku 
za več CD-jev.  

– Pritisnite zeleni gumb za iskanje 
nazaj po CD-ju v predvajalniku 
za več CD-jev.

– Pritisnite STOP, da predvajanje 
zaustavite. Ko ta gumb pritisnite 
drugič, se predvajanje povsem 
prekine.

– Pritisnite GO, da predvajanje 
nadaljujete. 

– Pritisnite •, da izklopite povezani 
zvočnik. Če želite izklopiti tudi 
sistem Bang & Olufsen, ta gumb 
pridržite. 

Več informacij o funkcijah vira 
najdete v priročniku za glavni 
sistem.  

Dodatne funkcije z Beo4 ... 
Izklop zvoka ... Če pritisnete gumb 

za glasnost na sredini, ko je 
BeoLab 3500 v pripravljenosti,  
je to isto, kot če bi pritisnili 
MUTE • na napravi BeoLab 3500 
(gl. str. 13). 

Predvajanje ... Predvajanje na 
pomožnem video rekorderju ali 
DVD-predvajalniku v glavnem 
sistemu začnete tako, da pritisnete 
LIST, da se prikaže DVD2* 
(V.TAPE2), nato pa še GO. 

BeoLab 3500 in glavni sistem  
v isti sobi ...
Če je BeoLab 3500 postavljen v isti 
sobi kot glavni sistem in pritisnete 
gumb vira, na primer RADIO,  
CD ali TV, se zvok predvaja skozi 
zvočnike glavnega sistema. 

Če pa želite zvok poslušati skozi 
BeoLab 3500, pritisnite LIST, da se 
prikaže LINK*, nato pa še gumb 
vira, na primer RADIO, CD ali TV. 

BeoLab 3500 mora biti nastavljen 
na možnost 4, kot je pojasnjeno v 
poglavju ‘Pripravljen za uporabo’ 
(str. 22). 
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*OPOMBA! Če želite prikazati te 
funkcije, jih morate najprej dodati 
na seznam funkcij Beo4. Glejte 
poglavje ‘Prilagajanje naprave 
Beo4’ v priročniku za Beo4. 



Z daljinskim upravljalnikom Beo4 
lahko prilagodite zvok, ki prihaja 
iz naprave BeoLab 3500. 

Ko izklopite BeoLab 3500,  
se vse nastavitve zvoka vrnejo 
na prvotne vrednosti – razen če 
jih shranite za stalno. 

Vse trenutne nastavitve zvoka, 
tudi nastavitev glasnosti,  
se shranijo hkrati. 

Zvok za BeoLab 3500 prilagajate 
neodvisno od glavnega avdio 
ali video sistema. 

Prilagajanje glasnosti in izklop 
zvoka ...
> Pritisnite  ali , da glasnost 

zvišate oziroma zmanjšate. 
> Pritisnite v sredini gumba  , 

da izklopite zvok, in pritisnite 
 ali , da vrnete zvok. 

Prilagajanje ravnovesja 
zvočnikov ...
> Večkrat pritisnite LIST, da se na 

prikazovalniku pokaže SPEAKER*. 
> Pritisnite  ali , da popravite 

ravnovesje v levo oziroma desno. 

Prilagajanje nizkih, visokih tonov 
in glasnosti ...
> Večkrat pritisnite LIST, da se na 

prikazovalniku pokaže A.SETUP* 
(oziroma V.SETUP* kot video vir). 

> Pritisnite GO, da boste lahko 
prilagodili nastavitve. 

> Večkrat pritisnite LIST, da se na 
prikazovalniku pokaže BASS, 
TREBLE oziroma LOUDNESS. 

> Pritisnite  ali ,  
da prilagodite nastavitev. 

> Pritisnite GO, da izberete 
nastavitev. 

Če želite trajno shraniti nastavitve 
zvoka - nova prednastavljena 
začetna raven zvoka ...
> Večkrat pritisnite LIST, da se na 

prikazovalniku pokaže S.STORE*. 
> Pritisnite GO, da nastavitve trajno 

shranite. 

Prilagajanje zvoka z Beo410

*OPOMBA! Če želite prikazati te 
funkcije, jih morate najprej dodati 
na seznam funkcij Beo4. Glejte 
poglavje ‘Prilagajanje naprave 
Beo4’ v priročniku za Beo4. 



Podatki na prikazovalniku

VOL 36 
Trenutna glasnost. Glasnost lahko 
nastavljate v korakih po dve v 
razponu od 00 do 72.

BALANCE 
Trenutna nastavitev ravnovesja - 
tukaj je nevtralno, v ravnovesju. 
Ravnovesje lahko nastavite v 
sedmih stopnjah za vsako stran. 

BASS 0 
Trenutna nastavitev nizkih tonov - 
tukaj je nevtralna. Nizke tone lahko 
nastavite v stopnjah od -7 do +7.

TREBLE 0 
Trenutna nastavitev visokih tonov - 
tukaj je nevtralna. Visoke tone lahko 
nastavite v stopnjah od -7 do +7.

LOUDNESS 
Na prikazovalniku je vidna trenutna 
nastavitev glasnosti - sveti, če je 
‘vklopljena’, utripa ‘LOUDNESS’ in 
‘OFF’, če je ‘izklopljena’. 
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Ustvarjanje budilke

Budilka je časovnik za enkratno 
uporabo. Ko se izvrši, se zbriše. 
Budilko lahko zbrišete tudi sami. 

Izberite uro in določite vir, 
npr. CD, za budilko. Če ne 
določite drugače, se budilka 
vklopi z zadnjo predvajano 
radijsko postajo.

Če želite, da vas BeoLab 3500 
zbudi vsako jutro, programirajte 
glavni avdio ali video sistem za 
predvajanje s časovnikom. Za več 
informacij glejte priročnik 
glavnega sistema in stran 7  
tega priročnika. 

Ustvarjanje budilke ...
> Na Beo4 pritisnite MENU. 
> Pritisnite gumb za vir, ki ga želite 

uporabiti, na primer RADIO ali 
CD. Če za vir izberete CD, bodite 
pozorni, da je CD res vstavljen v 
avdio sistem. 

> Po potrebi s številskimi gumbi 
vpišite številko programa in 
pritisnite GO.  

> S številskimi gumbi vpišite  
čas bujenja. 

> Če si premislite, pritisnite EXIT, 
da prekličete budilko. Sicer ...

> … pritisnite GO, da shranite 
budilko. 

Ko enkrat ustvarite budilko, 
BeoLab 3500 naslednjič ob 
ustvarjanju budilke na prikazovalniku 
samodejno predlaga čas, ki ste ga 
vpisali za zadnjo budilko. 

Brisanje budilke ... 
> Pritisnite MENU, da prikažete 

budilko. 
> Pritisnite STOP, da zbrišete 

budilko. 
> Pritisnite GO, da potrdite. 
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Podatki na prikazovalniku

ON –:– – 
BeoLab 3500 čaka, da vpišete čas 
bujenja.  

STORED 
Budilko ste zdaj shranili. 

DELETED 
Budilko ste zdaj zbrisali. 

ILLEGAL 
Čas, ki ste ga vpisali, ni veljaven. 
Vpišite drugačen čas. 

O budilki in predvajanju  
s časovnikom
Budilka, ki jo ustvarite na napravi 
BeoLab 3500, ima lahko prednost 
pred predvajanjem s časovnikom, 
ki ste ga programirali v sistemu v 
glavni sobi. 

Primer: Če je predvajanje s 
časovnikom nastavljeno za ob 
sedmih zjutraj, budilko pa ste 
nastavili za ob devetih zjutraj,  
ima ta nastavitev prednost pred 
predvajanjem s časovnikom. 

Če pa ste budilko nastavili za  
ob petih zjutraj in predvajanje  
s časovnikom ob sedmih,  
se izvedeta oba časovnika. 
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Podatki na prikazovalniku

Rdeči prikazovalnik na napravi 
BeoLab 3500 se samodejno 
prilagaja svetlobi v okolju.  
Tako je z njega v vseh pogojih 
osvetlitve lahko brati. 

Prikazovalnik lahko nastavite 
tako, da prikazuje informacije  
o viru, ki ga poslušate. Če ima 
glavni sistem funkcijo ure, 
BeoLab 3500 poleg tega lahko 
nastavite za prikaz časa. 

Nastavitve prikazovalnika

NO CLOCK 
Na prikazovalniku ni prikaza časa - 
v pripravljenosti je na prikazovalniku 
samo rdeča lučka pripravljenosti. 
Ko BeoLab 3500 uporabljate, je na 
prikazovalniku viden trenutni vir.  
To možnost izberite, če glavni 
sistem ne podpira funkcije ure. 

CLOCK 1 • 
V pripravljenosti sta na prikazovalniku 
vidni ura in rdeča lučka pripravljenosti. 
Ko BeoLab 3500 uporabljate, je na 
prikazovalniku viden trenutni vir. 

CLOCK 2 • 
V pripravljenosti sta na prikazovalniku 
vidni ura in rdeča lučka pripravljenosti. 
Prikaz časa ostane viden, ko 
BeoLab 3500 uporabljate, kadar pa 
BeoLab 3500 upravljate (od blizu 
ali z daljinskim upravljalnikom),  
se na prikazovalniku za kratek čas 
pokaže stanje opravila.  
To je tovarniška nastavitev. 

Izbira nastavitve prikazovalnika ...
> Pritisnite tipko TIMER in hkrati 

na kratko tipko MUTE • . Na 
prikazovalniku se najprej pokaže 
znak za trenutno nastavitev. 

> Znova pritisnite MUTE • in znak 
na prikazovalniku se spremeni.

> Še pritiskajte MUTE • , dokler se ne 
pokaže znak nastavitve, ki jo iščete. 

> Spustite obe tipki. 

Če v postavitvi Wireless 1 izberete 
CLOCK 1 ali CLOCK 2, nastavite uro 
na glavnem sistemu naknadno – da 
prikazovalniku ure vsilite posodobitev. 
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A.MEM 1 
Poslušate skladbo številka 1 v 
snemalniku zvoka. 

A.MEM < > 
Puščici levo in desno (< >) kažeta, 
da se je vir ustavil. Prikažeta se tudi 
pri V.MEM in CD. 

A.MEM << 
Dve puščici levo (<<) kažeta, da se 
posnetek previja nazaj. Prikažeta se 
tudi pri V.MEM in CD. 

A.MEM >> 
Dve puščici desno (>>) kažeta, da se 
posnetek previja naprej. Prikažeta 
se tudi pri V.MEM in CD. 

CD 12 
Poslušate skladbo številka 12 na 
CD-ju v predvajalniku za en CD. 

CD3 4 
Poslušate ploščo številka 3 in 
skladbo številka 4 na CD-ju v 
predvajalniku za več CD-jev. 

DTV 12 
Poslušate digitalni TV program 
številka 12.

DVD 1 
Poslušate poglavje številka 1 na 
DVD-ju. 

DVD2 1 
Poslušate poglavje številka 1 na 
DVD2. 

LOAD 
Če ob pritisku na gumb za vir v CD-
predvajalniku, DVD-predvajalniku, 
avdio ali video snemalniku ni plošče, 
vas prikazovalnik spomni, da jo 
vstavite, tako da trikrat utripne LOAD. 

N.MUSIC 
Poslušate N.MUSIC – to je izraz 
podjetja Bang & Olufsen za glasbo 
v računalniku – na napravi BeoLink 
PC2/BeoPort. 

N.RADIO 
Poslušate N.RADIO – to je izraz 
podjetja Bang & Olufsen za 
internetni radio – na napravi 
BeoLink PC2/BeoPort. 

RADIO 3 
Poslušate radijski program številka 3.

RECORD 
Na prikazovalniku trikrat utripne 
RECORD, da vas obvesti, da poteka 
snemanje. Da ne bi pokvaril posnetka, 
sistem samodejno preklopi na vir, 
ki se snema, in zaslišite ga na 
povezanem zvočniku. 

TV 3 
Poslušate TV program številka 3. 

V.MEM 1 
Poslušate posnetek številka 1 na 
video rekorderju. 

Dodatni prikazi stanja
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Na naslednjih straneh je razloženo, 
kako namestite BeoLab 3500 v 
kabelski sistem Master Link in 
brezžični sistem Master Link. 

Priporočamo,  
da sledite temu postopku: 
– Celotni sistem odklopite iz 

električnega napajanja. 
– Napeljite kabel Master Link z 

glavnega sistema v povezano 
sobo (oziroma namestite 
BeoLink Wireless 1, kot je 
pojasnjeno v priročniku za 
Wireless 1). 

– Povežite BeoLab 3500, kot je 
pojasnjeno v poglavju ‘Kabelski 
priključki’ (str. 20–21). 

– Znova priklopite celotni sistem 
na električno napajanje in nastavite 
pravilno možnost za BeoLab 3500. 
To je pojasnjeno v poglavju 
‘Pripravljen za uporabo’ (str. 22). 

Pozor
– Prepričajte se, da je BeoLab 3500 

nameščen in povezan skladno z 
navodili v priročniku. Da ne bi prišlo 
do poškodb, uporabljajte samo 
stojala in stenske nosilce, ki jih je 
odobrilo podjetje Bang & Olufsen! 

– BeoLab 3500 popolnoma izklopite 
le, če ga odklopite iz omrežne 
vtičnice. 

– Naprave BeoLab 3500 ne odpirajte. 
Taka opravila prepustite 
usposobljenim serviserjem! 

– BeoLab 3500 je narejen za uporabo 
v suhih, zaprtih prostorih doma, 
v temperaturnem območju  
10–40º C. 

– Naprave BeoLab 3500 ne 
izpostavljajte neposredni sončni 
svetlobi, neposredni umetni 
svetlobi (npr. žarometom) in 
predmetom, ki ustvarjajo električni 
šum (kot so npr. zatemnilne luči), 
saj to lahko škoduje občutljivosti 
sprejemnika daljinskega 
upravljalnika. 

– Za najboljšo kakovost zvoka 
naprave BeoLab 3500 ne 
postavljajte na primer v zaprto, 
plitvo knjižno polico. Na vse strani 
naj ima vsaj 20 cm prostora. 
Nikoli ničesar ne postavljajte tik 
pred napravo BeoLab 3500. 

Postavitev naprave BeoLab 3500 16

BeoLab 3500 mora biti postavljen vodoravno na steno ali pritrjen na 
dodatno namizno stojalo. Preden BeoLab 3500 pritrdite v steno ali 
namizno stojalo, vtaknite kable. 



Stenski nosilec: V paket je vključen 
stenski nosilec za pritrditev naprave 
BeoLab 3500 na steno. Priporočamo, 
da BeoLab 3500 postavite na 
ustrezno višino nad tlemi, da ga ne 
bo težko upravljati od blizu in brati 
podatke na prikazovalniku. 

BeoLab 3500 je mogoče postaviti 
na različne višine in nagniti, da se 
zvok usmeri proti položaju, kjer 
poslušate (če na primer BeoLab 3500 
namestite visoko, ga nagnite navzdol). 

Na straneh 18–19 je pojasnjeno, 
kako namestite BeoLab 3500  
na steno. 

Namizno stojalo: Namesto 
stenskega nosilca lahko uporabite 
dodatno stojalo, da bo BeoLab 3500 
mogoče namestiti na še več načinov. 

Stojalo ima dva kompleta lukenj,  
da ga lahko namestite v različnih 
višinah. Če uporabite spodnji 
komplet lukenj, se BeoLab 3500 
nagne navzgor, in obratno. 

Na strani 19 je pojasnjeno,  
kako namestite BeoLab 3500  
na namizno stojalo. 
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>> Postavitev naprave BeoLab 3500 

Pritrditev naprave BeoLab 3500 
na trdno steno: 
– Označite luknje v steni in jih 

izvrtajte. Za šablono uporabite 
nosilec. 

– Nosilec pritrdite na steno. 
Uporabite vijake in stenske vložke 
pravilne velikosti, pri čemer 
upoštevajte zgradbo in stanje stene. 
Uporabite tri vijake in vložke, od 
katerih vsak prenese obremenitev 
najmanj 13 kg. Preden zategnete 
vijake, poravnajte nosilec (A). 

– Odstranite siv plastični pokrov (B) s 
stenskega nosilca in povežite kable. 

– Obesite BeoLab 3500 na nosilec, 
tako da vstavite plastična zatiča v 
luknji na zgornjem robu stenskega 
nosilca. 

– Privijte BeoLab 3500 na nosilec  
z dvema vijakoma (C) in znova 
pritrdite siv plastični pokrov (B). 

56 cm
22"

56 cm
22"

A

B

C C
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Pritrditev nosilca na lahko 
predelno steno: 
Lahke predelne stene so  
pogosto izdelane iz mavčnih plošč, 
imenovanih tudi suhe stene, 
pritrjenih na navpične stebre. Mavec 
ni ustrezen material za podpiranje 
teže naprave BeoLab 3500! 

Če želite obesiti BeoLab 3500  
na mavčno steno s standardnim 
stenskim nosilcem, uporabite en 
vijak za pragove z okroglo glavo 
(ø 4.5 mm), ki prevrta mavec in ga 
privijete vsaj 25 mm globoko v 
navpični steber. Poleg tega uporabite 
še dva vijaka za mavčne stene. 

Če želite postaviti BeoLab 3500 
med dva stebra, pritrdite dodatno 
stensko ploščo na navpični steber 
na obeh koncih s primernim vijakom. 
Nato pritrdite standardni stenski 
nosilec na ploščo s predvidenimi 
tremi vijaki. 

Dimenzije dodatne stenske plošče 
so prilagojene za uporabo v ZDA. 

Pritrditev naprave BeoLab 3500 
na namizno stojalo: 
Odvijte vzmetne vijake na hrbtni 
strani naprave BeoLab 3500, da 
boste lahko odstranili siv plastičen 
stenski nosilec. 

Pritrdite BeoLab 3500 na nosilec  
z majhnima vijakoma, priloženima 
nosilcu. 
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Kabelske povezave ...

V kabelskem sistemu Master Link
Sledite navodilom na tej strani, 
če nameravate povezati 
BeoLab 3500 z glavno sobo po 
kablu Master Link. 

V povezani sobi: Povežite kabel 
Master Link (ploščat večpinski vtič) 
z vtičnico Master Link na napravi 
BeoLab 3500 ter napeljite kabel do 
razdelilnika ML. 

V glavni sobi: Povežite kabel 
Master Link (ploščat večpinski vtič)  
z vtičnico Master Link na glavnem 
sistemu ter napeljite kabel do 
razdelilnika ML. 

Znotraj razdelilnika povežite kabla, 
kot je razloženo v priročniku za 
razdelilnik. Ta priročnik vsebuje 
informacije o številnih možnostih 
razdelilnika in o združitvi kablov. 

Nazadnje priključite BeoLab 3500 
na omrežno vtičnico in vklopite 
napajanje glavnega sistema. 

Za več informacij o drugih dodatkih, 
kablih, pokrovih kablov itd.  
se obrnite na prodajalca podjetja 
Bang & Olufsen. 

MASTER LINK

MASTER LINK
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Povezava Master Link s sistemom 
v glavni s obi 

Glavna soba Povezana soba

Razdelilnik ML 



... V brezžičnem sistemu  
Master Link
Sledite navodilom na tej strani, 
če nameravate povezati 
BeoLab 3500 z glavno sobo po 
sistemu BeoLink Wireless 1. 

V glavni sobi: Povežite enoto 
Wireless 1, ki ste jo določili za 
oddajnik, z vtičnico Master Link 
 v glavnem sistemu. 

V povezani sobi: Povežite enoto 
Wireless 1, ki ste jo določili za 
sprejemnik, z vtičnico Master Link 
na napravi BeoLab 3500. Priključite 
BeoLab 3500 in Wireless 1 na 
napajanje. 

Za informacije o tem, kako nastaviti 
enote BeoLink Wireless 1, glejte 
priročnik naprave Wireless 1.

BeoLink
Wireless 1

ML

R

MASTER LINK 

BeoLink 
Wireless 1 

BeoLink 
Wireless 1 

MASTER LINK

R T 

21

Glavna soba Povezana soba



Pripravljen za uporabo ...

Ko uspešno postavite in povežete 
BeoLab 3500, ga priključite na 
električno vtičnico. Nato vklopite 
napajanje glavnega sistema. 

Ko sistem prvič vklopite, se prižge 
rdeča lučka pripravljenosti na 
prikazovalniku, čez nekaj časa pa se 
pokaže tudi ura. Če pa je vaš glavni 
sistem take vrste, ki nima ure, bo 
na prikazovalniku vidno samo: 

Nastavitve možnosti
BeoLab 3500 lahko nastavite  
z naslednjimi možnostmi: 
Možnost 0: Če želite izklopiti 

upravljanje na daljavo. 
Možnost 4: Če želite namestiti 

BeoLab 3500 v isti sobi kot glavni 
sistem (na primer v veliki sobi v 
obliki črke L z dvema položajema 
za poslušanje).

Možnost 5: Če želite namestiti 
televizor Bang & Olufsen v isti 
sobi kot BeoLab 3500. 

Možnost 6: Če želite namestiti 
glavni sistem v eni sobi in 
BeoLab 3500 v drugi – kot je 
opisano v tem priročniku (to je 
tovarniška nastavitev). 

Možnost nastavite z daljinskim 
upravljalnikom Beo4. Celotni sistem 
morate preklopiti v pripravljenost. 

> Ko držite gumb • , pritisnite LIST. 
> Spustite oba gumba. 
> Večkrat pritisnite LIST, da se na 

prikazovalniku Beo4 pokaže 
OPTION? , nato pritisnite GO. 

> Večkrat pritisnite LIST, da se na 
prikazovalniku Beo4 pokaže L.OPT, 
nato vpišite ustrezno številko  
(0, 4, 5 ali 6). 

TIMER BANG & OLUFSEN MUTE

Option 4

Option 5

Option 6
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Za več informacij o prikazovalniku 
glejte ‘Podatki na prikazovalniku’ 
(str. 14–15) v tem priročniku. 



Čiščenje naprave BeoLab 3500 

Nikoli ne uporabljajte alkohola  
in drugih topil za čiščenje delov 
naprave BeoLab 3500. 

Kovinske površine čistite s suho, 
mehko krpo. Po potrebi odstranite 
mastne madeže ali trdovratno 
umazanijo s trdno ovito krpo, ki se 
ne mucka, pomočeno v raztopino 
vode z le nekaj kapljicami blagega 
detergenta, na primer sredstva za 
pomivanje posode. 

Osrednji del naprave BeoLab 3500 
(prikazovalnik in gumbi) je prevlečen 
s posebnim zaščitnim lakom, ki se 
sam popravlja. Manjše praske se 
torej ‘zacelijo’ same. Ta del čistite 
izključno s suho krpo. 

Prednje blago lahko očistite  
s sesalcem z mehkim krtačnim 
nastavkom ob najnižji moči sesanja. 
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Evropski parlament in Svet Evropske 
unije sta izdala direktivo o odpadni 
električni in elektronski opremi. 
Direktiva naj bi preprečevala 
nastajanje odpadkov iz električnih 
in elektronskih naprav ter podpirala 
ponovno uporabo in reciklažo ter 
druge oblike obnavljanja takih 
odpadkov. Tako se direktiva nanaša 
na proizvajalce, distributerje in 
potrošnike. 
Direktiva WEEE zahteva, da tako 
proizvajalci kot končni potrošniki 
električno in elektronsko opremo 
ter njene dele odlagajo na okolju 
varen način, da opremo in odpadke 
ponovno uporabijo oziroma pridobijo 
iz nje obnovljive materiale in energijo. 
Električne in elektronske opreme 
ter njenih delov ni dovoljeno 
odlagati skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. Vso električno in 
elektronsko opremo in njene  
dele je treba zbrati in jih primerno 
odstraniti. 
Izdelki in naprave, ki jih je treba 
zbrati za ponovno uporabo, 
recikliranje in druge oblike 
obnavljanja, so označeni  
v prikazanem piktogramu. 

Ko uporabljate zbirni sistem svoje 
države za odlaganje električne in 
elektronske opreme, varujete okolje 
in zdravje ljudi ter prispevate k 
preudarni in racionalni rabi naravnih 
virov. Če zbirate električno in 
elektronsko opremo in odpadke,  
s tem preprečujete morebitno 
onesnaženje narave z nevarnimi 
snovmi, ki jih taki izdelki in oprema 
lahko vsebujejo. 
Prodajalec podjetja Bang & Olufsen 
vam bo pomagal in svetoval,  
kako v vaši državi poteka pravilno 
odlaganje odpadkov. 

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE) –  
Varstvo okolja
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Izdelek izpolnjuje pogoje 
direktiv EGS 89/336/EGS in 

73/23/EGS. 

Tehnične specifikacije, funkcije in 
njihova uporaba se lahko kadarkoli 
spremenijo brez opozorila! 

Samo za tržišče v ZDA! 
OPOMBA: Oprema je bila preizkušena 
in je skladna z omejitvami digitalnih 
naprav razreda B in s pravili FCC, 
del 15. Omejitve so postavljene 
zato, da bi služile kot razumna 
zaščita pred škodljivimi motnjami, 
kadar je naprava postavljena v 
stanovanjskem okolju. 
Ta naprava ustvarja, uporablja in 
lahko seva radiofrekvenčno energijo. 
Če ni pravilno nameščena in se ne 
uporablja skladno z navodili, lahko 
povzroči škodljive motnje radijskih 
komunikacij. Vseeno pa ni garancije, 
da pri določeni namestitvi ne bi 
prišlo do motenj. Če naprava 
povzroča škodljive motnje radijskega 
ali televizijskega sprejema, kar 
lahko ugotovite, če jo vklopite in 
izklopite, uporabniku priporočamo, 
da motnje poskuša odpraviti z 
naslednjimi ukrepi:
– Spremenite smer ali lego 

sprejemne antene. 
– Povečajte razdaljo med opremo 

in sprejemnikom. 
– Napravo priključite v vtičnico,  

ki je na drugem tokokrogu kot 
sprejemnik 

– Posvetujte se s prodajalcem ali za 
to usposobljenim radio/TV 
tehnikom. 

Samo za tržišče v Kanadi! 
Ta digitalni aparat razreda B ustreza 
vsem zahtevam kanadskih predpisov 
o napravah, ki povzročajo motnje. 
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