BeoLab 5

VÝSTRAHA: Abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem nebo požáru,
nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení kapajícím
nebo stříkajícím kapalinám a zajistěte,
aby na zařízení nebyl umístěn žádný
předmět s vodou, jako například vázy.
Zařízení lze zcela vypnout pouze jeho
odpojením ze zásuvky síťového napájení.
Zásuvka síťového napájení musí být vždy
přístupná.
Tento symbol označuje,
že v přístroji je nebezpečné
napětí, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol označuje,
že literatura dodaná s tímto
výrobkem obsahuje důležité
instrukce k provozu a údržbě.

Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními
směrnic 2004/108/ ES a 2006/95/ES.
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Tato příručka popisuje, jak instalovat
dvojici reproduktorů BeoLab 5 a připravit
je k použití. Příručka poskytuje užitečné
informace, pokud instalujete reproduktory
poprvé, nebo pokud se musíte přestěhovat
nebo znovu nainstalovat vaši sestavu.
Popis dálkového ovladače Beo4 (volitelné
příslušenství) najdete v příručce dodané
s ovladačem nebo v příručkách k vašemu
audio/video systému Bang & Olufsen.

Postupujte pozorně podle pokynů
v této příručce. Navštivte naši webovou
stránku:
www.bang-olufsen.com
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Každodenní používání
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Jakmile dokončíte nastavení reproduktoru, Zapnutí a vypnutí
jak je to popsáno na následujících
Když zapnete svůj systém Bang & Olufsen,
stránkách, zapojte celý systém do
reproduktory se zapnou současně s ním.
elektrické sítě.
Světelná kontrolka se rozsvítí zeleně*,
Reproduktor je navržen tak, aby se při
nečinnosti přepnul do pohotovostního
režimu - nevypínejte proto napájení.
Systém Adaptive Bass Control zajišťuje,
aby hladina basů vyhovovala umístění
reproduktoru. Proto pokud přemístíte
reproduktor na nové místo, musíte provést
novou kalibraci, jak je vysvětleno v části
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti (str. 12–13).

což označuje, že je reproduktor zapnutý.
Po vypnutí systému Bang & Olufsen bude
kontrolka chvíli svítit červeně a potom zhasne
(pohotovostní režim).
Pokud je reproduktor připojen k systému jinému
než Bang & Olufsen, podívejte se na následující
stranu ohledně informací o zapnutí a vypnutí,
zvýšení nebo snížení hlasitosti, posunutí vyvážení
zvuku a přednastavení úrovně hlasitosti.

Ochrana reproduktoru
Reproduktor je vybaven systémem tepelné
ochrany, která chrání jednotku před přehřátím.
Pokud dojde k nějaké chybě, systém automaticky
přepne reproduktor do pohotovostního režimu
a kontrolka bude chvíli blikat červeně.

Pro napravení situace:
> Odpojte reproduktor z elektrické sítě.
> Vyčkejte, dokud se systém neresetuje
(přibližně 3-5 minut).
> Opět zapojte reproduktor do elektrické sítě.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého
prodejce Bang & Olufsen.

*POZNÁMKA! Pokud nebyl systém Adaptive
Bass Control dosud kalibrován, světelná kontrolka
pomalu bliká zeleně. Kalibrace je vysvětlena v části
‘Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší místnosti
(str. 12–13). Pokud byl reproduktor uzamčen
systémem PIN kódu, světelná kontrolka svítí
střídavě červeně a zeleně. Systém PIN kódu je
vysvětlen v části Použití systému PIN kódu (str. 14).

Indicator light

Nedotýkejte se kopulí obou reproduktorů. K čištění
použijte měkký kartáč

Čištění
Čistěte povrch reproduktoru pomocí měkkého
hadříku, který nepouští vlas. Hadřík namočte ve
vlažné vodě a dobře ho vyždímejte.
Pro čištění obou kopulí nikdy nepoužívejte
vysavač. Nicméně přední látkový potah lze
čistit vysavačem s jemnou kartáčovou tryskou,
nastaveným na nejnižší sací výkon.
Pro čištění jakýchkoliv částí reproduktoru nikdy
nepoužívejte alkohol nebo jiná rozpouštědla.
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Použití reproduktoru BeoLab 5 se
systémem jiným než Bang & Olufsen

Option 1

Option 4

Reproduktory musí být zapojeny, jak je vysvětleno
na straně 10, a číslo položky Option musí být
nastaveno na 1 nebo 4, jak je vysvětleno na
straně 11.

Pokud je BeoLab 5 naprogramován na
možnost Option 1
Pro vypnutí a zapnutí reproduktoru BeoLab 5…
> Stiskněte RADIO pro zapnutí.
> Stiskněte • pro vypnutí.

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti...
> Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.
> Stiskněte pro snížení hlasitosti.
Ovládejte svůj systém jiným než Bang & Olufsen-obvyklým způsobem. Nicméně pro následující
operace budete muset použít dálkový ovladač
Beo4 (volitelné příslušentsví):
– Zapnutí a vypnutí reproduktorů;
– Zvýšení nebo snížení hlasitosti;
– Nastavení pravého-levého vyvážení zvuku (když
reproduktory zapnete, vyvážení je vždy neutrální);
– Uložení a resetování úrovní zvuku;
– Použití systému PIN kódu;
– Změna nastavení položky Option a vstupní
úrovně signálu LINE.
I když na dálkovém ovladači jsou k dispozici možnosti
BASS, TREBLE a LOUDNESS, nemůžete tyto hladiny
pomocí dálkového ovladače Beo4 upravit.
Doporučujeme, abyste udržovali všechna
nastavení tónové kontroly neutrální.
Specifické informace o dálkovém ovladači Beo4
najdete v příručce dodané s ovladačem.

Pro resetování úrovně hlasitosti...
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí RESET*.
> Stiskněte středové tlačítko pro resetování úrovně
hlasitosti.
Pro posun vyvážení zvuku doleva-doprava...
> Stiskněte pro posun zvuku směrem doleva
a pro posun zvuku směrem doprava.
Pro uložení nového přednastavení zvuku
při spuštění…
> Stiskněte
, dokud nedosáhnete
požadovaného nastavení zvuku při spuštění.
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí A.SETUP*.
> Stiskněte středové tlačítko pro potvrzení výběru.
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí S.STORE.
> Stiskněte středové tlačítko pro uložení nastavení.

*Musí být přidáno do seznamu funkcí LIST dálkového
ovladače Beo4. Viz on-line příručka dálkového
ovladače Beo4 na www.bang-olufsen.com/guides.

Pokud je BeoLab 5 naprogramován na
možnost Option 4
Pro vypnutí a zapnutí reproduktoru BeoLab 5…
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí LINK*, a potom stiskněte
RADIO pro zapnutí.
> Stiskněte • pro vypnutí.

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti...
> Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.
> Stiskněte pro snížení hlasitosti.
Pro resetování úrovně hlasitosti...
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí RESET*.
> Stiskněte středové tlačítko pro resetování úrovně
hlasitosti.
Pro posun vyvážení zvuku doleva-doprava...
> Stiskněte pro posun zvuku směrem doleva
a pro posun zvuku směrem doprava.
Pro uložení nového přednastavení zvuku
při spuštění…
> Stiskněte
, dokud nedosáhnete
požadovaného nastavení zvuku při spuštění.
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí A.SETUP*.
> Stiskněte středové tlačítko pro potvrzení výběru.
> Stiskněte LIST, dokud se na displeji dálkového
ovladače Beo4 nezobrazí S.STORE.
> Stiskněte středové tlačítko pro uložení nastavení.

Instalace reproduktorů BeoLab 5
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Doporučujeme vám následující postup:
– Odpojte svůj audio nebo video systém
z elektrické sítě;
– Proveďte všechna připojení, jak je popsáno
v části Zapojení kabelů (str. 8–10);
– Zapojte reproduktory do elektrické sítě;
– V případě potřeby naprogramujte reproduktory
pro váš audio nebo video systém, jak je
popsáno v části Přizpůsobení reproduktorů
BeoLab 5 vašemu systému (str. 11);
– Nechte reproduktory provést kalibraci
Adaptive Bass Control, jak je popsáno v části
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 3 vaší
místnosti (str. 12–13);
– Pokud si přejete aktivovat systém PIN kódu,
můžete to udělat nyní. To je vysvětleno v části
Použití systému PIN kódu (str. 14–16);
– Odpojte svůj audio nebo video systém
z elektrické sítě.

Manipulace s reproduktorem BeoLab 5: Kvůli
vysoké hmotnosti reproduktoru je třeba, aby ho
přemísťovaly nebo zvedaly vždy dvě osoby. Oblasti
bezpečné pro uchopení při přemísťování/zvedání
reproduktoru jsou označeny na obrázku.
Neposunujte reproduktor bez jeho úplného zvednutí
nad podlahu, může tak dojít k poškození podlahy!

Upozornění
– Nepokoušejte se reproduktor otevřít. Tuto činnost
přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu!
– Ujistěte se, že je reproduktor umístěn a zapojen
v souladu s pokyny v této příručce.
– Umístěte reproduktor na podlahu.
– Nepokládejte žádné předměty na reproduktor.
– Nedotýkejte se kopulí obou reproduktorů! Více
informací najdete v části Čištění reproduktoru
BeoLab 5 (str. 4).
– Reproduktor je určen pouze k domácímu použití
v suchém prostředí a v teplotním rozmezí 10-40º C

Než začnete ...
– Pokud připojujete reproduktor k systému jinému
než Bang & Olufsen, budete potřebovat dálkový
ovladač Beo4 (volitelné příslušenství), abyste
mohli reproduktor ovládat, například vypínat
a zapínat, zvyšovat a snižovat hlasitost atd.
– Hladiny hlasitosti se upravují v zesilovačích
vestavěných do reproduktoru, nikolv ve vašem
audio nebo video systému. Doporučujeme,
abyste udržovali všechna nastavení tónové
kontroly neutrální.
– Nezapomeňte, že všechny reproduktory sestavy
musí být zapojeny do elektrické sítě.
Výstraha
– Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může
způsobit poškození sluchu!
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Kryt panelu zásuvek: Pro získání přístupu k zásuvkám
a přepínači RIGHT–LEFT musíte odstranit kryt.
Ten vyjmete vytažením spodního okraje krytu,
jak je znázorněno na obrázku výše.

Kryt kabelu: Umístěte elektrické a signální kabely
dovnitř přiloženého krytu kabelů a potom použijte
speciální nástroj pro utěsnění krytu.

Obrázek vlevo ukazuje rozmístění
jednotlivých částí:
1 Dotekové pole
2 Světelná kontrolka
3 Kopule vysokofrekvenčního reproduktoru –
nedotýkat se!
4 Kopule reproduktoru se středními frekvencemi –
nedotýkat se!
5 Přijímač signálů dálkového ovladače Beo4
6 Horní jednotka basového reproduktoru
7 Pohyblivý mikrofon pro systém
Adaptive Bass Control
8 Spodní jednotka basového reproduktoru
9 Kryt panelu se zásuvkami
10 Základna
11 Dálkový ovladač Beo4 (volitelné příslušenství)
12 Produktový štítek

Kabelová svorka: Z bezpečnostních důvodů
musí být přívodní kabel upevněn k reproduktoru.
Připevníte ho umístěním krytu kabelu spolu
s kabely za svorku a utažením dvou šroubků.

Zapojení kabelů
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Reproduktor lze připojit k audio a video
systémům Bang & Olufsen, jak je vysvětleno
na straně 9. Můžete ho též připojit
k systémům jiným než Bang & Olufsen,
jak je vysvětleno na straně 10.

DIGITAL
OUT
IN
RIGHT
LEFT
1

Při hledání zdířek a přepínače použijte
obrázky a grafiku vyraženou do
zásuvkového panelu.
Pro specifické informace o zdířkách
na vašem audio a video systému
nahlédněte prosím do příručky dodané
s tímto systémem.
Pro získání přístupu k panelu odstraňte kryt na
zadní části reproduktoru, jak je vysvětleno na
straně 7.

POWER LINK
2

LINE

'Syncr.'

Synchronní připojení je skryto za malým krytem.
Pro přístup k tomuto připojení jednoduše vyjměte
kryt.

Kabely Power Link mohou být vedeny dvěma způsoby,
jak je znázorněno na obrázku.

Zdířky a přepínač
DIGITAL OUT
Zdířka Phono/RCA se používá pro předávání
digitálního signálu z jednoho reproduktoru na
druhý (SPDIF nesymetrická).
Digitální připojení nesou pravý i levý zvukový kanál.
DIGITAL IN
Zdířka Phono/RCA se používá pro připojení k systému
s digitálním výstupem (SPDIF nesymetrická).
Digitální připojení nesou pravý i levý zvukový kanál.
~
Zdířka pro připojení do elektrické sítě.
RIGHT – LEFT
Tento přepínač nastaví reproduktor pro přehrávání
buď pravého nebo levého zvukového kanálu. Nastavte
tento přepínač na RIGHT nebo LEFT při připojování
reproduktoru pomocí jakýchkoli zdířek označených
POWER LINK nebo DIGITAL. Když připojujete
reproduktor pomocí zdířky označené pouze LINE,
můžete nechat přepínač v kterékoli z těchto dvou pozic.

POWER LINK 1 – 2
Zdířky pro připojení audio nebo video systémů
Bang & Olufsen.
Připojení Power Link nesou pravý i levý zvukový kanál.
LINE
Zdířka Phono/RCA pro připojení audio nebo video
systémů jiných než Bang & Olufsen. Signál LINE
musí být neregulovaný linkový signál (≤ 2 V RMS).
Pokud výstupní úroveň signálu LINE překročí
2 V RMS, musíte změnit vstupní úroveň signálu
LINE na obou reproduktorech – jak je vysvětleno
v části Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému (str. 11).
Synchronní připojení
Zdířka pro spojení mezi dvěma reproduktory
BeoLab 5 v sestavě. Používá se pouze při připojení
k systémům jiným než Bang & Olufsen. Toto spojení
zajišťuje, že oba reproduktory hrají vždy stejně hlasitě.
Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně
navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete
zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit,
musíte si zakoupit náhradní u prodejce Bang &
Olufsen.
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Připojení k systémům Bang & Olufsen
Reproduktor lze připojit ke všem
audio a video systémům Bang & Olufsen,
vybaveným zdířkami Power Link. Lze ho též
připojit k systémům Bang & Olufsen, které mají
zdířku digitálního výstupu.

OUT
IN

Nezapomeňte nastavit přepínač označený RIGHT–
LEFT pro každý reproduktor do správné pozice!
Připojení POWER LINK
Pro připojení reproduktorů k vašemu
systému používejte kabely Power Link značky
Bang & Olufsen. Připojení Power Link mohou
být vedena dvěma způsoby, jak je vysvětleno na
straně 8.

IN

POWER LINK

POWER LINK

DIGITAL

DIGITAL

Delší kabely jsou k dispozici u vašeho prodejce
Bang & Olufsen. Nepoužívejte však kabely delší,
než je zapotřebí.

DIGITAL
POWER LINK

POWER LINK

DIGITAL

Pro připojení do jiných digitálních systémů
Bang & Olufsen nahlédněte prosím do příručky
dodané s těmito systémy.

OUT

IN

IN

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze plné kabely Power Link
nikoliv velmi tenký typ! Pokud použijete špatný
druh kabelu Power Link, reproduktor nebude hrát.
Máte-li pochybnosti, kontaktujte svého prodejce
Bang & Olufsen.
Připojení DIGITAL
Pokud má váš systém Bang & Olufsen zdířku
digitálního výstupu, doporučujeme vám,
abyste připojili reproduktory rovněž přímo do
této zdířky. To zajistí optimální zvukovou kvalitu
při přehrávání digitálních zdrojů (CD). Pro připojení
reproduktorů k vašemu systému používejte audio
kabely schválené společností Bang & Olufsen.

>> Zapojení kabelů
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Připojení k systémům jiným než
Bang & Olufsen

Při připojování k systémům jiným než Bang & Olufsen
nezapomeňte změnit nastavení položky „Option“
buď na 1 nebo 4, jak je vysvětleno v části
„Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému” (str. 11).

IN

Reproduktor lze též připojit k většině systémů
se zdířkou digitálního výstupu (SPDIF).

OUT
IN

Reproduktor lze připojit k většině audio nebo
video systémů jiných než Bang & Olufsen
vybavených neregulovanou výstupní úrovní
LINE (hladiny hlasitosti se upravují ve vestavěných
zesilovačích reproduktoru, nikoliv v audio
nebo video systému).

'Sync.'

LINE

DIGITAL

DIGITAL
LINE

Připojení LINE
Použijte běžné audio kabely pro připojení každého
reproduktoru přímo k vašemu systému.
Pokud výstupní úroveň signálu LINE překročí
2 V RMS, musíte nastavit každý reproduktor
tak, aby vyhovoval vyšší vstupní úrovni
(> 2 V RMS ≤ 4 V RMS), jak je vysvětleno
v části Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5
vašemu systému (str. 11).
Synchronní připojení
Spojení mezi dvěma reproduktory. Toto spojení
zajišťuje, že oba reproduktory hrají vždy stejně hlasitě.
Použijte kabel schválený společností Bang & Olufsen
s mini-konektorem na obou koncích pro připojení
obou reproduktorů do sestavy.

Připojení DIGITAL
Pokud má váš systém zdířku digitálního výstupu,
doporučujeme vám, abyste připojili reproduktory
rovněž do této zdířky. To zajistí optimální zvukovou
kvalitu při přehrávání digitálních zdrojů.
Pro připojení reproduktorů k vašemu systému
používejte audio kabely schválené společností
Bang & Olufsen.
Pokud používáte digitální připojení, nezapomeňte
nastavit přepínač označený RIGHT–LEFT pro každý
reproduktor do správné pozice!

Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu systému

Reproduktor má továrně nastavenou
položku Option na číslo 0. Proto když
připojujete reproduktor k audio nebo
video systému Bang & Olufsen,
není třeba nastavení položky Option
měnit. V tomto případě jsou reproduktory
kontrolovány prostřednictvím systému
Bang & Olufsen.
Pokud však je reproduktor připojen
k systému jinému než Bang & Olufsen,
musíte nastavení položky Option změnit.
V tomto případě reproduktory přijímají
a zpracovávají signály dálkového ovladače
Beo4. K dispozici jsou dvě různá nastavení
položky Option - jejichž použití závisí na
vaší sestavě.
Pokud výstupní úroveň signálu LINE vašeho
systému jiného než Bang & Olufsen přesahuje
2 V RMS, musíte nastavit reproduktory tak,
aby vyhovovaly vyšší vstupní úrovni
(> 2 V RMS ≤ 4 V RMS).

Option 0

Option 0 (tovární nastavení): Používá se při připojení
k audio (nebo video) systému Bang & Olufsen.

Option 4

Option 4: Používá se při připojení k systému jinému
než Bang & Olufsen - a máte-li extra audio systém
Bang & Olufsen ve stejné místnosti.

Option 1

Option 1: Používá se při připojení k systému
jinému než Bang & Olufsen. Pokud chcete, můžete
mít ve stejné místnosti televizor Bang & Olufsen.

Pro změnu položky „Option” a nastavení vstupní
úrovně signálu LINE se používá dálkový ovladač Beo4.

Pro změnu nastavení položky Option:
> Stiskněte tlačítko • a současně stiskněte LIST.
> Pusťte obě tlačítka.
> Stiskněte opakovaně LIST, dokud se na displeji
dálkového ovladače Beo4 nezobrazí OPTION?.
> Stiskněte středové tlačítko.
> Stiskněte opakovaně LIST, dokud se na displeji
dálkového ovladače Beo4 nezobrazí L.OPT.
> Zadejte příslušné číslo položky Option (0, 1 nebo 4).

Pro změnu nastavení vstupní úrovně signálu LINE:
> Stiskněte opakovaně LIST, dokud se na displeji
dálkového ovladače Beo4 nezobrazí SOUND*.
> Stiskněte středové tlačítko.
> Zadejte příslušné číslo vstupní úrovně signálu
LINE (1, pokud je vstupní úroveň signálu LINE
< 2 V RMS; 2, pokud je vstupní úroveň signálu
> 2 V RMS ≤ 4 V RMS).

Světelná kontrolka se krátce vypne, čímž potvrdí,
že nové číslo položky Option bylo uloženo. Abyste
zajistili, že jsou všechny reproduktory naprogramovány
na správné číslo, opakujte postup pro každý
reproduktor zvlášť.

Světelná kontrolka se krátce vypne, čímž potvrdí,
že nová vstupní úroveň signálu LINE byla uložena.
Abyste zajistili, že jsou všechny reproduktory
nastaveny na stejnou vstupní úroveň signálu LINE,
opakujte postup pro každý reproduktor zvlášť.

*Musí být přidáno do seznamu funkcí LIST dálkového
ovladače Beo4. Postup najdete v on-line příručce
dálkového ovladače Beo4.
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Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší místnosti
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Systém Acoustic Lens Technology
(technologie akustických čoček)
zajišťuje lepší vyváženost vysokých
a středních frekvencí vycházejících přímo
z reproduktoru a zvuku odráženého
místností. Systém Acoustic Lens
Technology též zajišťuje správnou
tónovou vyváženost v celé oblasti
před reproduktorem.
Systémy reproduktoru BeoLab 5 Adaptive
Bass Control a Acoustic Lens Technology
zajišťují optimální volnost v umístění
vašich reproduktorů. Provedení kalibrace
systému Adaptive Bass Control zajistí,
že reproduktor maximálně vyhovuje
svému umístění a svému okolí – a proto
poskytuje nejlepší možnou kvalitu zvuku.

Kalibrace „Adaptive Bass Control” zajistí, že hladina
basů bude vyhovovat umístění reproduktoru a tím
i jeho okolí.
Když zapnete reproduktor poprvé, světelná kontrolka
pomalu bliká zeleně* – čímž oznamuje,
že reproduktor nebyl ještě kalibrován.

Kalibrace Adaptive Bass Control
Když umístíte reproduktor do rohu, zesílí se
Důležité!
obvykle hladina basů ve srovnání s reproduktorem, – Před zahájením kalibrace umístěte reproduktor na
umístěným do prostornější polohy.
místo, kde ho chcete mít.
– Nekalibrujte více než jeden reproduktor najednou.
U jiných systémů reproduktorů musíte brát ohled
V opačném případě bude zvuk vydávaný jedním
na jejich umístění. U reproduktorů BeoLab 5
reproduktorem překážet měřením druhého
systém Adaptive Bass Control – je-li kalibrován
reproduktoru a naopak.
– eliminuje tuto změnu hladiny basů.
– Berte v úvahu „normální stav” poslechové
místnosti: Budou dveře zavřené...? Co okno...?
Během kalibrace produkuje reproduktor řadu
Budou zatažené záclony...? Bude v místnosti
zvukových signálů a měří odezvu od stěn,
hodně lidí...?
podlahy, stropu, velkých předmětů a jiných
– Pokud se později rozhodnete přemístit
ploch v místnosti. Na základě těchto měření
reproduktory, předělat místnost,
reproduktor automaticky vypočítá optimální
položit koberec atd., doporučujeme, abyste
nastavení filtru Adaptive Bass Control.
u každého reproduktoru provedli kalibraci znovu.
– Doporučujeme, abyste udržovali všechna
nastavení tónové kontroly neutrální.
Během kalibrace se ujistěte, že žádný šum neruší
zvuky vydávané reproduktorem. Takovým rušením
může být například: spuštěný vysavač, ventilátor,
klimatizace, blízký zvuk motorů atd.
Do určité míry se reproduktory pokusí tento šum
kompenzovat, ale může se stát, že toto rušení
způsobí selhání kalibrace – oznámené pomalým
blikáním červeného světla. Pokud se tak stane,
musíte kalibraci opět spustit - lépe později,
až šum ustane...

Acoustic Lens Technology
(technologie akustických čoček) vyrobeno na základě licence
společnosti Sausalito Audio Works.
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Kalibrace reproduktoru BeoLab 5
Proveďte kalibraci pro každý reproduktor
vaší sestavy zvlášť. Kalibrace trvá u každého
reproduktoru několik minut. Kalibraci
nemůžete zahájit v případě, pokud byl
reproduktor uzamčen systémem PIN kódu*.
> Ověřte, zda je reproduktor v pohotovostním
režimu. V případě potřeby přepněte reproduktor
do pohotovostního režimu, jak je vysvětleno
v části „Každodenní používání“ (str. 4–5).
> Stiskněte a podržte dotekové pole déle než tři
vteřiny, potom pole pusťte. Když se kalibrace
spustí, světelná kontrolka začne blikat zeleně.
Jakmile je kalibrace zahájena, stane se následující:
– Mikrofon se trochu vysune a reproduktor
vygeneruje řadu zvukových signálů,
počínající velmi nízkými basovými tóny.
– Po chvíli se mikrofon vysune více a řada zvukových
signálů se spustí znovu.
– Když je kalibrace ukončena, mikrofon se zasune
a reproduktor se přepne do pohotovostního
režimu. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.
Nyní můžete pokračovat s dalším reproduktorem.

Stiskněte a podržte dotekové pole déle než tři
vteřiny na reproduktoru, který chcete kalibrovat
(při stisknutí pole světelná kontrolka rychle bliká
červeně).

Během kalibrace se používá pohyblivý mikrofon.
Ujistěte se, že je před mikrofonem vždy dostatek
volného místa.

Pokud chcete zrušit probíhající kalibraci, znovu
stiskněte dotykové pole nebo stiskněte BACK na
dálkovém ovladači Beo4.
Pro přehled o světelných kontrolkách nahlédněte
na stranu 17.

Pokud světelná kontrolka bliká červeně,
došlo k chybě během kalibrace. Pro vyřešení
tohoto problému proveďte následující:
> Stiskněte a podržte dotekové pole déle než
jednu vteřinu, potom pole pusťte.
Reproduktor se přepne do pohotovostního
režimu a kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.
> Ověřte, zda jakýkoliv zdroj šumu nerušil kalibraci,
a vyčkejte, dokud toto rušení neustane.
> Stiskněte a podržte dotekové pole déle než tři
vteřiny pro opětovné zahájení kalibrace.

*POZNÁMKA! Pokud je reproduktor uzamčen
systémem PIN kódu, světelná kontrolka svítí střídavě
červeně a zeleně, když reproduktor zapnete.
Odemkněte reproduktor, jak je vysvětleno v části
Použití systému PIN kódu (str.14).

Použití systému PIN kódu
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Reproduktor má vestavěný ochranný
systém PIN kódu. Vy rozhodnete,
zda ho aktivovat či nikoliv.
Pokud si zvolíte aktivaci sytému PIN kódu
a reproduktor je odpojen z elektrické
sítě déle než 15–30 minut, bude po
opětovném zapojení do elektrické sítě
hrát pouze pět minut - a potom se
automaticky přepne do pohotovostního
režimu. V tomto případě musíte pro
odemknutí reproduktoru zadat svůj
osobní PIN kód pomocí dálkového
ovladače Beo4.

Nastavení systému PIN kódu
Pro vaše vlastní pohodlí navrhujeme, abyste si
zvolili stejný čtyřmístný PIN kód pro všechny
vaše produkty Bang & Olufsen. Nemůžete
použít kód „0000”, protože ten je vyhrazen
pro deaktivaci systému PIN kódu.
Aktivace systému PIN kódu
Systém PIN kódu se aktivuje pro každý reproduktor
vaší sestavy zvlášť.

Když je BeoLab 5 v pohotovostním režimu...
> Stiskněte , a STOP na dálkovém ovladači
Beo4 rychle po sobě.
Světelná kontrolka svítí střídavě červeně (0,5
vteřiny) a zeleně (1 vteřinu).
> Do 10 vteřin stiskněte dotekové pole v horní
části reproduktoru, který chcete aktivovat.
Reproduktor potvrdí vaši volbu zvukovým
signálem.
> Zadejte čtyřmístný PIN kód podle svého uvážení*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro potvrzení kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
> Pro potvrzení zvoleného kódu zadejte čtyřmístný
kód ještě jednou*.
Reproduktor potvrdí znovu každou číslici
zvukovým signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro uložení kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.

Stiskněte dotekové pole na reproduktoru,
který chcete aktivovat (při stisknutí pole
světelná kontrolka rychle bliká červeně).
Pokud chcete přeskočit probíhající aktivaci, můžete
tak učinit znovu stisknutím dotykového pole (nebo
stiskem tlačítka BACK na dálkovém ovladači Beo4).
Doporučujeme vám, abyste odpojili všechny ostatní
produkty Bang & Olufsen v místnosti z elektrické sítě
behem nastavování systému PIN kódu. To zabrání
například jejich zapnutí, pokud stisknete tlačítka na
dálkovém ovladači Beo4.
Pro přehled o světelných kontrolkách a zvukových
signálech nahlédněte na stranu 17.

Pokud je kód PIN přijat, kontrolka se na chvíli
rozsvítí červeně.
Pokud není kód přijat, reproduktor vydá zvukový
signál a vy budete muset začít se zadáváním
čtyřmístného kódu znovu.

*POZNÁMKA! Pokud uděláte chybu, stiskněte STOP
a poté začněte se zadáváním číslic znovu.
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Změna vašeho PIN kódu
Abyste změnili PIN kód, musíte nejprve zadat váš
dříve zvolený čtyřmístný kód a potom zadat kód
nový. Můžete tak ale učinit pouze pětkrát během
tří hodin!

Když je BeoLab 5 v pohotovostním režimu...
> Stiskněte , a STOP na dálkovém ovladači
Beo4 rychle po sobě.
Světelná kontrolka svítí střídavě červeně
(1 vteřinu) a zeleně (0,5 vteřiny).
> Do 10 vteřin stiskněte dotekové pole v horní části
reproduktoru, na kterém chcete změnit PIN kód.
Reproduktor potvrdí vaši volbu zvukovým signálem.
> Zadejte svůj dříve zvolený čtyřmístný PIN kód*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko, abyste mohli zadat nový
čtyřčíselný kód.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
> Zadejte nový čtyřmístný kód podle svého uvážení*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro potvrzení kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
> Pro potvrzení nového kódu zadejte nový
čtyřmístný kód ještě jednou*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro uložení kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
Pokud je kód PIN přijat, kontrolka se na chvíli
rozsvítí červeně a potom zhasne.
Pokud není kód přijat, reproduktor vydá zvukový
signál a vy budete muset začít se zadáváním
čtyřmístného kódu znovu.

Pokud jste zapomněli svůj PIN kód
Pro odemknutí reproduktoru budete potřebovat
pětimístný master kód. Pro získání master kódu
kontaktujte svého prodejce Bang & Olufsen.

Deaktivace systému PIN kódu
Abyste deaktivovali systém PIN kódu, musíte nejprve
zadat váš dříve zvolený čtyřmístný kód a potom
zadat „kód 0000”. Tím funkci deaktivujete.

Pokud odemknete reproduktor prostřednictvím
master kódu, systém PIN kódu se deaktivuje!

Když je BeoLab 5 v pohotovostním režimu...
> Stiskněte , a STOP na dálkovém ovladači
Beo4 rychle po sobě.
Světelná kontrolka svítí střídavě červeně
(1 vteřinu) a zeleně (0,5 vteřiny).
> Do 10 vteřin stiskněte dotekové pole v horní
části reproduktoru, který chcete deaktivovat.
Reproduktor potvrdí vaši volbu zvukovým signálem.
> Zadejte svůj dříve zvolený čtyřmístný PIN kód*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro zadání kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
> Zadejte číslice 0 0 0 0 na dálkovém ovladači
Beo4*.
> Stiskněte středové tlačítko pro deaktivaci
systému ochrany kódem PIN.

Když je BeoLab 5 v pohotovostním režimu...
> Stiskněte a podržte na dálkovém ovladači
Beo4 po dobu tří vteřin pro umožnění zadání
master kódu.
Světelná kontrolka svítí střídavě červeně
(1 vteřinu) a zeleně (0,5 vteřiny).
> Do 10 vteřin stiskněte dotekové pole v horní
části reproduktoru, který chcete aktivovat.
Reproduktor potvrdí vaši volbu zvukovým signálem.
> Zadejte pětimístný master kód, který jste získali
od společnosti Bang & Olufsen*.
Reproduktor potvrdí každou číslici zvukovým
signálem.
> Stiskněte středové tlačítko pro zadání pětičíselného
master kódu.
Reproduktor to potvrdí zvukovým signálem.
Pokud je master kód přijat, kontrolka se na chvíli
rozsvítí červeně a potom zhasne.
Pokud není kód přijat, reproduktor vydá zvukový
signál a vy budete muset začít se zadáváním
pětimístného master kódu znovu.

Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně a potom
zhasne.
Pokud není kód přijat, reproduktor vydá zvukový
signál a vy budete muset začít se zadáváním
„kódu 0000” znovu.

>> Použití systému PIN kódu
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Pokud jste použili stejný čtyřmístný PIN kód pro
všechny vaše produkty Bang & Olufsen, můžete je
všechny snadno odemknout najednou - musíte
však být v takové pozici, aby všechny přístroje
mohly přijímat signály dálkového ovladače Beo4.

PIN kód v „každodenním používání”...
Při každodenním používání si systému PIN kódu
ani nevšimnete. Pokud je však reproduktor
odpojen z elektrické sítě po dobu delší než
15-30 minut (nebo pokud došlo ve vaší oblasti
k delšímu výpadku elektrického proudu),
aktivovaný systém PIN kódu umožní reproduktoru
hrát pouze po dobu přibližně pěti minut, než se
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
V tomto případě musíte pro odemknutí
reproduktoru zadat svůj osobní PIN kód
pomocí dálkového ovladače Beo4.
Pokud jste zadali chybný PIN kód, máte pouze
čtyři další pokusy pro zadání správného PIN
kódu. Poté se reproduktor vypne a nelze ho
zapnout po dobu dalších tří hodin! Během
těchto tří hodin musí zůstat reproduktor
zapojený do elektrické sítě.

Odemknutí reproduktoru BeoLab 5
Pokud je reproduktor uzamčen systémem PIN kódu,
světelná kontrolka bliká pomalu červeně a zeleně,
když reproduktor zapnete.

Když BeoLab 5 přehrává...
> Zadejte na dálkovém ovladači Beo4 čtyřmístný
PIN kód*.
Reproduktor potvrdí každou číslici pípnutím.
Je-li PIN kód přijat, světelná kontrolka svítí nyní
zeleně – což označuje, že byl reproduktor odemknut.
Pokud není PIN kód přijat, reproduktor vydá zvukový
signál a vy budete muset začít se zadáváním
čtyřmístného kódu znovu.
*Pokud uděláte chybu, stiskněte STOP a poté
začněte se zadáváním číslic znovu.

Světelné kontrolky a zvukové signály

Při každodenním používání svítí kontrolka
buď chvíli červeně (pohotovostní režim),
anebo zeleně (při přehrávání).
V různých situacích můžete vidět jiné
indikace, jako například blikání kontrolky
zeleně nebo červeně a kombinace těchto
barev. Při nastavování systému PIN kódu
uslyšíte z reproduktoru rovněž zvukové
signály.
Tyto případy jsou vysvětleny v příslušných
kapitolách této příručky, ale pro větší
přehlednost vám nabízíme na této stránce
shrnutí všech těchto případů. V tomto
přehledu naleznete i odkazy na stránky
s příslušnými kapitolami.

Světelná kontrolka:

Stav repruduktoru:

Chvíli svítí ČERVENĚ a potom zhasne…

Reproduktor je v pohotovostním režimu (str. 4).

Svítí ZELENĚ...

Reproduktor je zapnutý (str. 4).

Bliká ČERVENĚ/ZHASNUTÁ (1 vteřina/1 vteřina)
přibližně 12 vteřin…

Vnitřní chyba reproduktoru
(str. 4).

Bliká ČERVENĚ (velmi rychle)…

Používáte dotekové pole.

Bliká střídavě ZELENĚ/VYPNUTO
(1 vteřina/1 vteřina)…

Probíhá kalibrace Adaptive Bass Control
(str. 12–13).

Bliká střídavě ČERVENĚ/VYPNUTO
(0,5 vteřiny/0,5 vteřiny)…

Během kalibrace Adaptive Bass Control došlo k chybě
(str. 12–13).

Bliká střídavě ZELENĚ/VYPNUTO
(2 vteřiny/0,5 vteřiny)…

Kalibrace Adaptive Bass Control nebyla ještě
provedena (str. 12–13).

Bliká střídavě ČERVENĚ/ZELENĚ
(0,5 vteřiny/1 vteřina)…

Probíhá aktivace systému PIN kódu
(str. 14).

Bliká střídavě ČERVENĚ/ZELENĚ
(1 vteřina/0,5 vteřiny)…

Označuje buď:
– Probíhá deaktivace systému PIN kódu (str. 15);
– Probíhá změna PIN kódu (str. 15);
– Probíhá zadávání master kódu (str. 15).

Bliká střídavě ČERVENĚ/ZELENĚ
(1 vteřina/1 vteřina)…

Reproduktor byl uzamčen systémem PIN kódu
(str.16).

Krátce VYPNUTO a potom svítí opět
červeně…

Nastavení položky Option bylo přijato (str. 11).

Zvukový signál:

Stav repruduktoru:

Vydá krátký zvuk („ding”)...

Označuje jeden z těchto dvou případů vztahujících
se k systému PIN kódu (str. 14–15):
– Byl zvolen reproduktor;
– Byla zadána číslice.

Vydá dvojitý zvuk („dong ding”)...

PIN nebo master kód byl přijat (str. 14–15).

Vydá řadu zvuků („ding-dong, dingdong,
ding-dong”)…

PIN kód nebyl přijat (str. 14–15).
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Rejstřík

Acoustic Lens Technology

Nastavení položky Option

Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti, 12–13

Použití reproduktoru BeoLab 5 se systémem
jiným než Bang & Olufsen, 5
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému, 11
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Adaptive Bass Control
Každodenní používání, 4
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti, 12–13
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Ochrana reproduktoru
Čištění reproduktoru BeoLab 5, 4
Ochrana reproduktoru, 4
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Audio nebo video systém
Každodenní používání, 4–5
Použití systému PIN kódu, 14–16
Připojení k systémům Bang & Olufsen, 9
Připojení k systémům jiným než
Bang & Olufsen, 10
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému, 11

Čištění
Čištění, 4

Dálkový ovladač Beo4
Každodenní používání, 4–5
Použití systému PIN kódu, 14–16
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému, 11

PIN kód
Každodenní používání, 4
Nastavení systému PIN kódu, 14–15
PIN kód v ‘každodenním používání’, 16
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Světelné kontrolky a zvukové signály
Instalace reproduktorů BeoLab 5, 7
Každodenní používání, 4
Použití systému PIN kódu, 14–16
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vašemu
systému, 11
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti, 12–13
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Umístění
Kabely a připojení
Instalace reproduktorů BeoLab 5, 6–7
Panel se zdířkami a přepínačem, 8
Připojení k systémům Bang & Olufsen, 9
Připojení k systémům jiným než
Bang & Olufsen, 10

Instalace reproduktorů BeoLab 5, 7
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti, 12–13

Údržba
Čištění, 4

Kalibrace
Každodenní používání, 4
Přizpůsobení reproduktorů BeoLab 5 vaší
místnosti, 12–13
Světelné kontrolky a zvukové signály, 17

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí
Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti
Sběr elektrického a elektronického zařízení, baterií
a baterie označené tímto symbolem nesmějí být
a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění
likvidovány společně s obyčejným domácím
přírody nebezpečnými látkami, které mohou být
odpadem; všechna elektrická a elektronická
přítomny v elektrických a elektronických zařízeních
zařízení, jejich součásti a baterie musí být
a produktech.
shromážděny a zlikvidovány samostatně.
Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný
Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení
způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.
a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů,
které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní
prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému
a racionálnímu používání přírodních zdrojů.
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