BeoLab 8002
Οδηγός

Καθημερινή χρήση

Όταν ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση των ηχείων όπως
περιγράφεται στις παρακάτω
σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το
σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική
λυχνία ανάβει κόκκινη,
υποδηλώνοντας ότι τα ηχεία
βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής
και είναι έτοιμα για χρήση. Τα ηχεία
είναι σχεδιασμένα να βρίσκονται σε
αυτή κατάσταση αναμονής όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
– ενδεικτική λυχνία
Όταν ενεργοποιείτε το σύστημά
σας Bang & Olufsen, τα ηχεία
ενεργοποιούνται και αυτά ταυτόχρονα.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται
πράσινη, υποδηλώνοντας ότι τα ηχεία
είναι ενεργοποιημένα.
Όταν απενεργοποιείτε το σύστημά
σας, ή σιγείτε τον ήχο, εμφανίζεται
αμέσως η κόκκινη ενδεικτική λυχνία,
υποδηλώνοντας ότι τα ηχεία δεν
χρησιμοποιούνται.
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Εάν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σε
ένα σύστημα άλλου κατασκευαστή
εκτός της Bang & Olufsen,
ενεργοποιούνται όταν λάβουν σήμα
από το σύστημα (ανατρέξτε στη
σελ. 6). Απενεργοποιούνται λίγα λεπτά
αφού χαθεί το σήμα.
Προστασία του ηχείου
Τα ηχεία διαθέτουν σύστημα θερμικής
προστασίας που αποτρέπει την
υπερθέρμανση. Αν παρουσιαστεί
κάποιο σφάλμα – ή οι μονάδες των
ηχείων υπερθερμανθούν – το
σύστημα θέτει αυτόματα τα ηχεία σε
κατάσταση αναμονής και η ενδεικτική
λυχνία γίνεται πορτοκαλί.
Για να αποκαταστήσετε την κατάσταση:
> Αποσυνδέστε τα ηχεία από το ρεύμα.
> Αφήστε το σύστημα να επανέλθει
(περίπου 3–5 λεπτά).
> Συνδέστε ξανά τα ηχεία στο ρεύμα. 
Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε
με το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Ενδεικτική λυχνία

Καθαρισμός του ηχείου
Σκουπίστε τη σκόνη από τις
επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα
στεγνό, μαλακό πανί. Εάν χρειάζεται,
αφαιρέστε λεκέδες ή βρομιές με ένα
μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα
νερού και ήπιου απορρυπαντικού,
όπως υγρό πιάτων.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή
άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε
οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρατεταμένη ακρόαση
σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει
βλάβες στην ακοή.

Εγκατάσταση του ηχείου
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Συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτή τη
διαδικασία:
– Αποσυνδέστε το σύστημά σας από
το ρεύμα.
– Τοποθετήστε τα ηχεία στη διάταξή
σας.
– Ρυθμίστε τους διακόπτες στις
σωστές ρυθμίσεις. Αυτή η ρύθμιση
εξηγείται στην ενότητα
‘Προσαρμογή των ηχείων στη
διάταξή σας’ (σελίδα 6).
– Συνδέστε το σύστημα των ηχείων.
– Συνδέστε και πάλι ολόκληρο το
σύστημα στο ρεύμα.
Εάν τοποθετήσετε το ηχείο πάνω σε
προσάρτημα τοίχου, δεν μπορείτε να
συναρμολογήσετε τη βάση στο ηχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο αριθμός τύπου του
ηχείου αναφέρεται στην ετικέτα που
βρίσκεται στο εσωτερικό του
καλύμματος του πίνακα υποδοχών.

Σημεία προσοχής
– Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι
τοποθετημένα και συνδεδεμένα
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του
Οδηγού. Για την αποφυγή
τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο
βάσεις και προσαρτήματα τοίχου
εγκεκριμένα από την Bang & Olufsen!
– Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
εντελώς τα ηχεία μόνο
αποσυνδέοντάς τα από την
πρίζα τοίχου.
– Τα ηχεία έχουν σχεδιαστεί για
εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά
περιβάλλοντα μόνο και σε ένα
πεδίο θερμοκρασιών 10–40°C.
– Θυμηθείτε ότι όλα τα ηχεία σε μία
διάταξη πρέπει να συνδέονται σε
παροχή ρεύματος και ότι έχουν
σχεδιαστεί να παραμένουν
συνδεδεμένα στο ρεύμα συνεχώς,
καθώς αυτό τους επιτρέπει την
αυτόματη ενεργοποίηση.
– Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το
ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους
εργασίες στο εξειδικευμένο
προσωπικό σέρβις!

Στήλη και βάση
Είναι ευκολότερο να συναρμολογήσετε
τη βάση και τη στήλη του ηχείου εάν
τοποθετήσετε το ηχείο πάνω στα δύο
τεμάχια από αφρό της συσκευασίας όπως απεικονίζεται.
Αφαιρέστε τον μικρό πλαστικό
κύλινδρο από το βιδωτό άκρο του
ηχείου και ωθήστε τη βάση πάνω στο
βιδωτό άκρο. Στερεώστε τη βάση στη
στήλη με τη ροδέλα και το περικόχλιο.
Σφίξτε το περικόχλιο προσεκτικά.

Συνδέσεις καλωδίων

Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε όλα τα συστήματα ήχου, εικόνας
και διασύνδεσης της Bang & Olufsen.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
με συστήματα άλλων κατασκευαστών
πλην της Bang & Olufsen. Για
συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τις υποδοχές του
συστήματός σας, ανατρέξτε στον
Οδηγό που συνοδεύει το σύστημα.
Καλώδιο ρεύματος: Το καλώδιο
ρεύματος και το φις που παρέχονται
είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν.
Εάν αλλάξετε το φις ή καταστρέψετε το
καλώδιο του ρεύματος με οποιονδήποτε
τρόπο, θα πρέπει να αγοράσετε ένα άλλο
από το κατάστημα της Bang & Olufsen!
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Σύνδεση στο ρεύμα

Υποδοχή POWER LINK

SETUP

L
R
LINE

POSITION

Διακόπτης SETUP
L–R–LINE

Διακόπτης POSITION
–
–

Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων
γύρω από τα καλώδια, όπως
παρουσιάζεται στη σελίδα 8.

A

Τραβήξτε το μικρό καπάκι και μετά
ανασηκώστε το για να αποκτήσετε
πρόσβαση στον πίνακα υποδοχών.

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να
στερεώσετε το καλώδιο ρεύματος στο
μαύρο καπάκι χρησιμοποιώντας το
συνοδευτικό δεματικό καλωδίων (Α).

Προσαρμογή των ηχείων στη διάταξή σας
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Τα ηχεία μπορούν να τοποθετηθούν
σχεδόν παντού μέσα στο χώρο σας.
Ωστόσο, θα έχετε πιο φυσικό ήχο
εάν τα εγκαταστήσετε όπως
επεξηγείται σε αυτή την ενότητα.

SETUP

POSITION

L
R
LINE

POSITION

Διακόπτης SETUP
Αυτός ο διακόπτης διαθέτει τρεις
θέσεις: LEFT, RIGHT και LINE. Ρυθμίστε
το διακόπτη στη θέση LEFT ή RIGHT
όταν συνδέετε τα ηχεία σε ένα
σύστημα της Bang & Olufsen.
Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση LINE
όταν συνδέετε τα ηχεία σε ένα
σύστημα άλλων κατασκευαστών πλην
της Bang & Olufsen.
…Για ένα σύστημα της Bang & Olufsen:
Χρησιμοποιήστε καλώδια Power Link
της Bang & Olufsen για τη σύνδεση
των ηχείων στο σύστημά σας. Ρυθμίστε
το διακόπτη SETUP στη θέση LEFT και
RIGHT (αριστερό και δεξί κανάλι ήχου)
αντίστοιχα.
…Για ένα σύστημα άλλου κατασκευαστή
εκτός της Bang & Olufsen:
Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό
προσαρμογέα με συνηθισμένο βύσμα
phono/RCA στο ένα άκρο, και ένα
βύσμα DIN στο άλλο. Ανάλογα με τη
διάταξή σας, μπορεί να χρειάζεται
επίσης να συνδέσετε έναν προσαρμογέα
με βύσματα phono/RCA και μίνι
καρφί (προαιρετικά αξεσουάρ,
διαθέσιμα από το κατάστημα της
Bang & Olufsen). Ρυθμίστε το
διακόπτη SETUP στη θέση LINE.

Διακόπτης POSITION
Όταν ένα ηχείο τοποθετείται σε μια
γωνία ή κοντά σε τοίχο, η στάθμη των
μπάσων ενισχύεται σε σύγκριση με τη
στάθμη των μπάσων ενός ηχείου
τοποθετημένου σε πιο ελεύθερη θέση.
Για να αφαιρέσετε την υπερβολική
ενίσχυση μπάσων, ρυθμίστε το
διακόπτη POSITION για να
εξασφαλίσετε ότι η στάθμη των
μπάσων ταιριάζει με την τοποθέτηση
του ηχείου. Η θέση του διακόπτη που
πρέπει να επιλέξετε εξαρτάται από
την απόσταση του ηχείου από τους
τοίχους και τις γωνίες του δωματίου.
Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που
αναφέρονται στην επόμενη σελίδα
για να αποφασίσετε ποια από τις τρεις
θέσεις του διακόπτη POSITION θα
επιλέξετε – για κάθε ηχείο.
Οι ζώνες τοποθέτησης που
απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα
είναι απλά ενδεικτικές – μπορείτε,
βεβαίως, να ρυθμίσετε το διακόπτη
σε οποιαδήποτε από τις τρεις θέσεις
προτιμάτε.
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Ζώνες τοποθέτησης: Οι τρεις θέσεις
(ελεύθερο, τοίχος και γωνία)
αντιστοιχούν στις ζώνες τοποθέτησης
που απεικονίζονται εδώ και
επισημαίνονται με διαφορετικούς
τόνους του γκρι.

Ο διακόπτης POSITION διαθέτει τρεις
ελεύθερο,
τοίχος και
θέσεις:
γωνία.
ελεύθερο
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν
το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε
απόσταση μεγαλύτερη από 15 cm
από τον τοίχο και μεγαλύτερη από
50 cm από μια γωνία – απεικονίζεται
από την μεγάλη περιοχή σε ανοιχτό
γκρι χρώμα στην εικόνα.

τοίχος
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν
το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε
απόσταση μικρότερη από 15 cm από
τον τοίχο και μεγαλύτερη από 50 cm
από μια γωνία - απεικονίζεται από τις
γκρι περιοχές κατά μήκος των τοίχων
στην εικόνα.
Εάν το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε
προσάρτημα τοίχου, χρησιμοποιήστε
αυτή τη ρύθμιση.
γωνία
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν
το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε μια
γωνία - απεικονίζεται από τις σκούρες
γκρίζες περιοχές στην εικόνα.

Πώς να μετρήσετε τις αποστάσεις
Οι αποστάσεις που αναφέρονται μετρώνται
όπως απεικονίζεται εδώ (το ηχείο
απεικονίζεται από την πάνω πλευρά).

>> Προσαρμογή των ηχείων στη διάταξή σας
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Κάλυμμα καλωδίων: Ο ελαστικός
σωλήνας που συνοδεύει τα ηχεία είναι
ένα κάλυμμα καλωδίων ειδικά σχεδιασμένο
για ηχεία. Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό
εργαλείο για να κλείσετε σαν φερμουάρ
το κάλυμμα καλωδίων αφού
τοποθετήσετε μέσα του και το καλώδιο
ρεύματος και το καλώδιο Power Link.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
ειδικό προσαρμογέα, αρ. εξαρτήματος
6270706, για να συνδέσετε επιπλέον
ζεύγη ηχείων στο σύστημά σας της
Bang & Olufsen. Ο προσαρμογέας
διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ
από καταστήματα της Bang & Olufsen.
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Απόρριψη Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste
Electrical and Electronic
Equipment ή WEEE) – Προστασία
περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι
μπαταρίες που φέρουν αυτό το
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί µε τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα
εξαρτήματα και οι μπαταρίες πρέπει
να συλλέγονται και να απορρίπτονται
χωριστά. Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα
συστήματα συλλογής που είναι
διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε
το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία
και συμβάλλετε στη λογική χρήση
των φυσικών πόρων. Η συλλογή

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, μπαταριών και
απορριμμάτων προστατεύει από τον
κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις
επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί
να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς.
Το κατάστημα πώλησης της Bang &
Olufsen θα σας συμβουλεύσει σχετικά
με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη
χώρα σας.
Εάν ένα προϊόν είναι πολύ μικρό για
να φέρει αυτό το σύμβολο, το
σύμβολο θα εμφανίζεται στις οδηγίες
χρήσης, στο πιστοποιητικό εγγύησης
ή στη συσκευασία.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/EC
και 2006/95/EC.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε
μεταβολή χωρίς προειδοποίηση!
Όλα τα προϊόντα της Bang & Olufsen συμμορφώνονται με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο.
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