BeoLab 8002
Vadovas

Kasdienis naudojimas

Nustatę garsiakalbius taip,
kaip nurodyta tolesniuose
puslapiuose, įjunkite visą
sistemą į maitinimo tinklą.
Užsidegs raudonos indikatoriaus
lemputės, nurodančios, kad
garsiakalbiai veikia budėjimo
režimu ir yra parengti naudoti.
Kai garsiakalbiai nenaudojami,
jie veikia budėjimo režimu.
Įjungimas ir išjungimas –
indikatorius
Kai įsijungia Bang & Olufsen
sistema, įsijungia ir garsiakalbis.
Raudona indikatoriaus lemputė,
tapusi žalia, rodo, kad garsiakalbiai
įjungti.
Išjungus sistemą arba nutildžius
garsą, iškart užsidega raudona
indikatoriaus lemputė, rodanti,
kad garsiakalbiai nebenaudojami.
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Garsiakalbiai, prijungti ne prie
Bang & Olufsen sistemos, įsijungia
gavę signalą iš sistemos (žr. 6 psl.)
Signalui nutrūkus, po kelių minučių
garsiakalbiai išsijungia.
Garsiakalbio apsauga
Į garsiakalbius įmontuota šiluminės
apsaugos sistema saugo prietaisą
nuo perkaitimo. Įvykus klaidai –
arba perkaitus garsiakalbio dalims
– sistema automatiškai įjungia
garsiakalbių budėjimo režimą ir ima
degti oranžinė indikatoriaus lemputė.
Norėdami ištaisyti klaidą:
> Išjunkite garsiakalbius iš
maitinimo tinklo.
> Palaukite, kol sistema bus
nustatyta iš naujo (apytiksliai per
3–5 minutes).
> Vėl įjunkite garsiakalbius į
maitinimo tinklą.
Jei problema lieka, kreipkitės į
Bang & Olufsen pardavėją.

Indikatorius

Garsiakalbio valymas
Dulkes nuo paviršių valykite sausa,
minkšta šluoste. Jei norite pašalinti
dėmes ar purvą, naudokite
minkštą, drėgną audinį ir vandens
bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo
skysčio, tirpalą.
Garsiakalbių dalims valyti
nenaudokite alkoholio ar kitų
tirpiklių!

PASTABA! Ilgai klausantis dideliu
garsu gali būti pažeista klausa.

Garsiakalbio nustatymas
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Rekomenduojame atlikti šiuos
veiksmus:
– Išjunkite sistemą iš maitinimo
tinklo.
– Norima tvarka sustatykite
garsiakalbius.
– Tinkamai nustatykite jungiklius.
Kaip tai padaryti, paaiškinta
skyriuje „Garsiakalbių
pastatymas“ (6 psl.).
– Prijunkite garso sistemą.
– Vėl įjunkite visą sistemą į
maitinimo tinklą.
Jei garsiakalbį montuojate prie
sieninio laikiklio, garsiakalbio stovo
pritvirtinti negalima.

PASTABA! Garsiakalbio tipo
numeris nurodytas etiketėje,
esančioje vidinėje lizdų skydelio
dangtelio pusėje.

Atsargiai
– Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra
padėti ir prijungti laikantis šiame
vadove pateikiamų instrukcijų.
Kad išvengtumėte sužeidimų,
naudokite tik Bang & Olufsen
patvirtintus stovus ir sieninius
laikiklius!
– Garsiakalbius visiškai išjungti
galima tik ištraukus kištuką iš
elektros lizdo.
– Garsiakalbiai yra naudojami tik
patalpose, sausoje namų
aplinkoje, esant 10–40 ºC
(50–105 ºF) temperatūrai.
– Atminkite, kad visi sistemos
garsiakalbiai turi būti prijungti
prie maitinimo lizdo ir likti
prijungti visą laiką, kad galėtų
įsijungti automatiškai.
– Nebandykite atidaryti garsiakalbio.
Tokius darbus gali atlikti tik
techninės priežiūros specialistai!

Kolona ir stovas
Stovą ir garsiakalbio koloną
lengviausia surinkti, jei garsiakalbis
padedamas ant dviejų putplasčio
pakuotės blokų, kaip parodyta.
Nuo garsiakalbio srieginio galo
nuimkite mažą plastikinį cilindrą ir
ant srieginio galo užstumkite stovą.
Naudodami poveržlę ir veržlę
pritvirtinkite stovą prie kolonos.
Veržlę atsargiai priveržkite.

Kabelių jungtys
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Garsiakalbius galima naudoti su
Bang & Olufsen garso, vaizdo ir
susietomis sistemomis. Juos
galima naudoti ir su ne Bang &
Olufsen sistemomis. Išsamios
informacijos apie sistemos
lizdus ieškokite prie sistemos
pridėtame vadove.
Maitinimo laidas: pateiktas
maitinimo laidas ir kištukas sukurti
specialiai šiam gaminiui. Jei reikia
pakeisti kištuką arba pažeistą
maitinimo laidą, įsigykite juos iš
savo Bang & Olufsen pardavėjo!
Ant laidų uždėkite laidų gaubtą,
kaip parodyta 8 psl.

Maitinimo tinklo
jungtis
POWER LINK lizdas

SETUP

L
R
LINE

POSITION

SETUP jungiklis
L–R–LINE

Jungiklis POSITION
–
–

A

Patraukite mažą dangtelį ir jį
pakelkite, kad galėtumėte pasiekti
lizdų skydelį.

Dėl saugos, naudodami pridedamą
laidų įmautę (A), maitinimo laidą
turite pritvirtinti prie juodo dangtelio.

Garsiakalbių pastatymas
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Garsiakalbius galite statyti
beveik visose kambario vietose.
Tačiau garsas bus geriausias
tada, kai pastatysite juos, kaip
paaiškinta šiame skyriuje.
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Jungiklis SETUP
Jungiklis POSITION
Šis jungiklis turi tris nustatymus:
Jei garsiakalbis stovi kampe arba
LEFT, RIGHT ir LINE. Jungdami
arti sienos, žemieji dažniai
garsiakalbius į Bang & Olufsen
sustiprėja, palyginti su atviresnėje
sistemą, nustatykite jungiklį ties
vietoje stovinčio garsiakalbio
LEFT arba RIGHT. Jungdami
skleidžiamais žemaisiais dažniais.
garsiakalbius į ne Bang & Olufsen
sistemą, nustatykite jungiklį ties LINE. Jei norite pašalinti šį žemųjų dažnių
padidėjimą, jungikliu POSITION
...Į Bang & Olufsen sistemą:
nustatykite žemųjų dažnių lygį,
Norėdami garsiakalbius prijungti prie atitinkantį garsiakalbio padėtį.
sistemos, naudokite Bang & Olufsen Tinkamas jungiklio nustatymas
Power Link kabelius. Jungiklį SETUP priklauso nuo atstumo tarp
nustatykite atitinkamai ties LEFT arba garsiakalbio ir kambario sienų bei
RIGHT (kairiuoju arba dešiniuoju
kampų. Kitame puslapyje pateikti
garso kanalu).
nurodymai padės nuspręsti, kurį iš
trijų kiekvieno garsiakalbio jungiklio
...Į ne „Bang & Olufsen“ sistemą: POSITION nustatymų pasirinkti.
Naudokite specialų adapterį, kurio
viename gale yra paprastas garso /
Kitame puslapyje rodomos padėčių
RCA kištukas, o kitame gale – DIN
zonos pateikiamos kaip gairės,
kištukas. Atsižvelgiant į garsiakalbių todėl, be abejo, galite pasirinkti bet
pastatymą, gali tekti prijungti
kurį iš trijų jungiklio nustatymų.
adapterį su garso / RCA ir mažuoju
kištuku (papildomi priedai, kuriuos
galima įsigyti iš Bang & Olufsen
pardavėjo). Nustatykite jungiklį
SETUP ties LINE.
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Padėčių zonos: trys nustatymai
(laisvasis, siena ir kampas) atitinka
padėčių zonas, kurios pažymėtos
skirtingais pilkos spalvos atspalviais.

Jungiklis POSITION turi tris
laisvasis,
nustatymus:
siena ir
kampas.
laisvasis
Naudokite šį nustatymą tada, jei
garsiakalbis pastatytas toliau nei
15 cm (6 col.) iki sienos ir ne arčiau
nei 50 cm (20 col.) iki kampo –
iliustracijoje šią poziciją žymi
šviesiai pilkos spalvos zona.

siena
Naudokite šį nustatymą tada, jei
garsiakalbis pastatytas arčiau nei
15 cm (6 col.) iki sienos ir ne arčiau
nei 50 cm (20 col.) iki kampo –
iliustracijoje šią poziciją žymi pilkos
zonos palei sienas.
Jei garsiakalbis montuojamas prie
sieninio laikiklio, naudokite šį
nustatymą.
kampas
Naudokite šį nustatymą tada, jei
garsiakalbis pastatytas kampe –
iliustracijoje šią poziciją žymi
tamsiai pilkos zonos.

Kaip matuoti? Minėti atstumai
matuojami taip, kaip parodyta čia
(garsiakalbis pavaizduotas iš viršaus).

>> Garsiakalbių pastatymas

8

Laidų gaubtas: guminis vamzdelis,
supakuotas kartu su garsiakalbiais
– tai laidų gaubtas, specialiai sukurtas
garsiakalbiams. Naudodamiesi
pridedamu įrankiu užtraukite laidų
gaubtą, kai į jį įdėsite maitinimo
laidą ir Power Link kabelį.

Norint prie Bang & Olufsen
sistemos prijungti papildomą
garsiakalbių porą, galima naudoti
specialų adapterį (detalės Nr.
6270706). Adapterį galite įsigyti
kaip papildomą priedą iš Bang &
Olufsen pardavėjo.

9

Elektros ir elektroninės įrangos
atliekos (EEĮA) – aplinkosauga

Elektros ir elektroninė įranga, jos
dalys ir maitinimo elementai,
pažymėti šiuo simboliu, negali būti
išmetami kartu su buitinėmis
šiukšlėmis; visa elektros ir
elektroninė įranga, jos dalys ir
maitinimo elementai turi būti
surinkti ir išmesti atskirai. Jei
atiduodate savo elektros,
elektroninę įrangą ir maitinimo
elementus specialiosioms
surinkimo tarnyboms savo šalyje,
jūs saugote gamtą, žmonių
sveikatą ir prisidedate prie
apdairaus ir protingo gamtos
išteklių naudojimo. Surenkant

elektros, elektroninę įrangą,
maitinimo elementus bei atliekas,
gamta saugoma nuo užteršimo
pavojingomis medžiagomis, kurių
pasitaiko elektros ir elektroniniuose
gaminiuose bei įrangoje.
Bang & Olufsen pardavėjas patars,
kaip jūsų šalyje tinkamai išmesti
daiktą.
Jeigu gaminys yra per mažas, kad jį
būtų galima pažymėti simboliu,
simbolis bus pavaizduotas
naudotojo vadove, garantijos
pažymėjime arba ant pakuotės.

Šis gaminys atitinka 2004/108/EB ir 2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
Techninės specifikacijos, savybės ir funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo!
Visi Bang & Olufsen gaminiai atitinka visame pasaulyje taikomus
aplinkosaugos įstatymus.
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