BeoLab 8002
Příručka

Každodenní používání

Jakmile dokončíte nastavení
reproduktorů způsobem
popsaným na následujících
stranách, připojte celý systém
k síťovému napájení. Světelná
kontrolka se rozsvítí červeně,
což označuje, že reproduktory
jsou v pohotovostním režimu
a připraveny k použití.
Reproduktory jsou navrženy
tak, aby se při nečinnosti
přepnuly do pohotovostního
režimu.
Zapínání a vypínání – kontrolka
Když zapnete systém Bang & Olufsen,
reproduktory se zapnou současně
s ním. Červená kontrolka
pohotovostního stavu se rozsvítí
zeleně, což označuje, že
reproduktory jsou zapnuté.
Když vypnete systém Bang & Olufsen
nebo když vypnete zvuk, kontrolka
se rozsvítí červeně, což označuje,
že reproduktory nejsou používány.
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Pokud jsou reproduktory
připojeny k systému jinému než
Bang & Olufsen, zapnou se, jakmile
obdrží signál ze systému (viz str. 6).
Vypnou se několik minut poté, kdy
signál zmizí.
Ochrana reproduktorů
Reproduktory jsou vybaveny
systémem tepelné ochrany, který
zamezuje přehřátí. Pokud dojde
k nějaké chybě nebo pokud se
jednotka reproduktoru přehřeje,
systém automaticky přepne
reproduktory do pohotovostního
režimu a světelná kontrolka se
rozsvítí oranžově.
Postup napravení situace:
> Odpojte reproduktory ze síťového
napájení.
> Vyčkejte, dokud se systém
neresetuje (přibližně 3–5 minut).
> Znovu připojte reproduktory do
síťového napájení. 

Kontrolka

Čištění reproduktorů
Prach z povrchů utírejte měkkou,
suchou utěrkou. Chcete-li otřít
skvrny nebo nečistoty, použijte
měkkou, navlhčenou utěrku
a roztok vody a slabého saponátu,
například mycího prostředku.
Pro čištění jakýchkoliv částí
reproduktorů nikdy nepoužívejte
líh nebo jiná rozpouštědla!

Pokud problém přetrvává,
kontaktujte prodejce Bang &
Olufsen.

POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech
při vysoké hlasitosti může způsobit
poškození sluchu.

Nastavení reproduktoru
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Doporučujeme dodržovat
následující postup:
– Odpojte systém od síťového
napájení.
– Umístěte reproduktory na
požadované místo.
– Odpovídajícím způsobem
nastavte spínače. Tento krok je
popsán v kapitole Přizpůsobení
reproduktorů vašemu nastavení
(str. 6).
– Připojte systém reproduktorů.
– Znovu připojte celý systém
k síťovému napájení.

Upozornění
– Zkontrolujte, zda jsou reproduktory
umístěny a zapojeny v souladu
s pokyny uvedenými v této
příručce. Abyste se vyvarovali
Pokud montujete reproduktor
zranění, používejte pouze schválené
na nástěnný držák, nemůžete
podstavce a nástěnné držáky
k reproduktoru připevnit podstavec.
Bang & Olufsen.
– Reproduktory lze zcela vypnout
pouze jejich odpojením ze
zásuvky síťového napájení.
– Reproduktory jsou určeny pouze
k domácímu použití v suchém
prostředí a v teplotním rozmezí
10–40 °C.
– Nezapomeňte, že všechny
reproduktory v systému musejí
být připojeny k zásuvce síťového
napájení a že vyžadují neustálé
připojení k síťovému napájení,
aby se mohly automaticky zapínat.
– Nepokoušejte se reproduktor
otevřít. Tuto činnost přenechejte
kvalifikovaným servisním
pracovníkům!

POZNÁMKA! Na štítku umístěném
uvnitř krytu panelu konektorů je
uvedeno číslo typu reproduktorů.

Sloupec a podstavec
Sestavení podstavce a sloupce
reproduktoru je nejsnazší, když je
reproduktor položen na dvou
pěnových podložkách – viz obrázek.
Sundejte malý plastový váleček
z konce reproduktoru se závitem
a nasuňte podstavec do tohoto
konce se závitem. Připevněte
podstavec ke sloupci pomocí
podložky a matice. Matici pevně
utáhněte.

Připojení kabelů

Reproduktory lze použít s audio,
video a propojovacími systémy
Bang & Olufsen. Lze je rovněž
použít se systémy jinými než
Bang & Olufsen. Specifické
informace o konektorech na
vašem systému naleznete
v příručce dodané s tímto
systémem.
Napájecí kabel: Dodaný napájecí
kabel a zástrčka jsou speciálně
navržené pro tento produkt. Pokud
potřebujete zástrčku nebo poškozený
napájecí kabel vyměnit, musíte si
zakoupit náhradní od dodavatele
Bang & Olufsen!
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Připojení
k síťovému napájení
Konektor
POWER LINK

SETUP

L
R
LINE

POSITION

Přepínač SETUP
L–R–LINE

Přepínač POSITION
–
–

Umístěte kolem kabelů kabelový
kryt, viz obrázek 8.

A

Vytáhněte a zvedněte malou
krytku, čímž se dostanete k panelu
konektorů.

Z bezpečnostních důvodů musíte
připevnit napájecí kabel k černé
krytce přiloženou svorkou (A).

Přizpůsobení reproduktorů vašemu nastavení
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SETUP

L
R
LINE

Reproduktory lze umístit
téměř kdekoli v místnosti.
Nejpřirozenějšího zvuku však
dosáhnete, když reproduktory
nastavíte podle pokynů
uvedených v této kapitole.

SETUP

POSITION

L
R
LINE

POSITION

Přepínač SETUP
Tento přepínač má tři polohy: LEFT,
RIGHT a LINE. Nastavte přepínač
do polohy LEFT nebo RIGHT,
pokud připojujete reproduktory
k systému Bang & Olufsen. Nastavte
přepínač do polohy LINE, pokud
připojujete reproduktory k systému
jinému než Bang & Olufsen.
…Pro systém Bang & Olufsen:
Pro připojení reproduktorů
k vašemu systému používejte kabely
Power Link značky Bang & Olufsen.
Nastavte přepínač SETUP do
polohy LEFT, respektive RIGHT
(levý a pravý zvukový kanál).
…Pro systém jiný než Bang &
Olufsen:
Použijte speciální adaptér s klasickou
zástrčkou audio/RCA na jednom
konci a zástrčkou DIN na konci
druhém. V závislosti na vašem
nastavení můžete potřebovat
připojit i adaptér s konektory
audio/RCA a minijack (volitelné
příslušenství, k dispozici u prodejce
Bang & Olufsen). Nastavte přepínač
SETUP na LINE.

Přepínač POSITION
Pokud umístíte reproduktor do
rohu nebo blízko ke stěně, zesílí se
hladina basů ve srovnání
s reproduktorem umístěným
do volnějšího místa.
Chcete-li odstranit nadměrně
zvýrazněné hluboké tóny, nastavte
přepínač POSITION tak, aby úroveň
basů odpovídala umístění
reproduktoru. Vhodné nastavení
přepínače závisí na vzdálenosti
reproduktoru od stěn a rohů
místnosti. Použijte pokyny uvedené
na následující straně při rozhodování
o tom, která ze tří poloh přepínače
POSITION je nejvhodnější – na
každém reproduktoru.
Příslušné polohy jsou zobrazeny na
následující stránce a slouží pouze
jako vodítka – můžete si
samozřejmě nastavit přepínač do
kterékoli upřednostňované polohy.
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Oblasti polohy: Tato tři nastavení
(volně, stěna a roh) odpovídají
oblastem označeným různými
odstíny šedé.

Přepínač POSITION má tři
volně,
stěna
polohy:
roh.
a
volně
Použijte toto nastavení, pokud je
reproduktor umístěn dále než
15 cm od stěny, ale ne blíže k rohu
než 50 cm – jak je zobrazeno světle
šedou plochou na obrázku.

stěna
Použijte toto nastavení, pokud je
reproduktor umístěn méně než
15 cm od stěny, ale ne blíže k rohu
než 50 cm – jak je zobrazeno
šedými plochami podél stěn na
obrázku.
Pokud je reproduktor namontován
na nástěnném držáku, použijte
toto nastavení.
roh
Použijte toto nastavení, pokud je
reproduktor umístěn v rohu – jak je
zobrazeno tmavě šedými plochami
na obrázku.

Jak měřit? Zmíněné vzdálenosti se
měří tak, jak je znázorněno na
obrázku (reproduktor zobrazen
shora).

>> Přizpůsobení reproduktorů vašemu nastavení
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Kryt kabelu: Pryžová trubička
přibalená u reproduktorů je
kabelový kryt určený speciálně
pro tyto reproduktory. Pomocí
přiloženého nástroje zavřete
kabelový kryt, jakmile do něj
vložíte napájecí kabel a kabel
Power Link.

Pro připojení dalších dvojic
reproduktorů k systému Bang &
Olufsen lze použít speciální adaptér,
č. dílu 6270706. Adaptér je
k dispozici jako volitelné příslušenství
u prodejce Bang & Olufsen.
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Odpadní elektrické a elektronické
zařízení (WEEE) – Ochrana
životního prostředí

Elektrické a elektronické zařízení,
jeho součásti a baterie označené
tímto symbolem nesmí být
likvidovány společně s obyčejným
domácím odpadem; všechna
elektrická a elektronická zařízení,
jejich součásti a baterie musí být
shromážděny a zlikvidovány
samostatně. Při likvidaci elektrického
a elektronického zařízení a baterií
pomocí recyklačních sběrných
systémů, které jsou ve vaší zemi
k dispozici, chráníte životní
prostředí, zdraví osob a přispíváte
ke správnému a racionálnímu
používání přírodních zdrojů.

Shromažďování elektrického
a elektronického zařízení, baterií
a odpadu zabraňuje potenciálnímu
znečištění přírody nebezpečnými
látkami, které mohou být přítomny
v elektrických a elektronických
zařízeních a produktech.
Prodejce Bang & Olufsen vám poradí
se správným způsobem likvidace
takového odpadu ve vaší zemi.
Pokud je výrobek příliš malý a nelze
jej symbolem označit, je uveden
v uživatelské příručce, na záručním
certifikátu nebo na obalu.

Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 2004/108/ES
a 2006/95/ES.
Technické údaje, funkce a jejich použití mohou podléhat změnám bez
předchozího upozornění!
Všechny výrobky Bang & Olufsen splňují platné zákony v oblasti ochrany
životního prostředí na celém světě.
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