BeoLab 8002
Priročnik

Vsakodnevna uporaba

Po namestitvi zvočnikov po
postopku, opisanem na
naslednjih straneh, priključite
celotni sistem na omrežno
napajanje. Če so zvočniki v
stanju pripravljenosti in
pripravljeni na uporabo,
signalni lučki zasvetita rdeče.
Zvočniki so zasnovani tako, da
se po koncu uporabe vrnejo
v stanje pripravljenosti.
Vklop in izklop — signalna lučka
Ob vklopu sistema Bang & Olufsen
se hkrati vklopijo tudi zvočniki. Rdeča
signalna lučka zasveti zeleno, kar
pomeni, da so zvočniki vklopljeni.
Ob izklopu sistema ali zvoka
zasveti rdeča signalna lučka, kar
pomeni, da zvočniki niso v uporabi.

3

Če so zvočniki povezani s sistemom
drugega proizvajalca, se signalne
lučke vklopijo ob prejemu signala
sistema (oglejte si 6. stran).
Zvočniki se izklopijo po
nekajminutni odsotnosti signala.
Zaščita zvočnikov
Zvočniki so opremljeni s toplotno
zaščito, ki preprečuje pregrevanje.
Če pride do napake ali če se enote
zvočnikov pregrejejo, sistem
zvočnike samodejno preklopi v
stanje pripravljenosti, signalna
lučka pa pri tem zasveti oranžno.
Stanje obnovite na naslednji
način:
> Izključite zvočnike iz omrežnega
napajanja.
> Sistem naj se ponastavi (približno
3-5 minut).
> Zvočnike znova priključite v
omrežno napajanje. 

Signalna lučka

Čiščenje zvočnikov
Za brisanje prahu s površin
uporabite suho, mehko krpo.
Za odstranjevanje madežev in
umazanije uporabite mehko,
vlažno krpo ter raztopino vode in
blagega detergenta, na primer
detergenta za pomivanje posode.
Za čiščenje delov zvočnikov nikoli ne
uporabljajte alkohola ali drugih topil!

Če težave s tem ne odpravite,
se obrnite na prodajalca opreme
Bang & Olufsen.

POMNITE Dolgotrajno poslušanje
zelo glasnega zvoka lahko
poškoduje sluh.

Nastavitev zvočnikov
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Priporočamo naslednji
postopek:
– Izključite sistem iz napajanja.
– Pričnite z namestitvijo zvočnikov.
– Stikala nastavite na ustrezne
vrednosti. Postopek je opisan v
poglavju ‘Prilagoditev zvočnikov
trenutni postavitvi’ (6. stran).
– Priključite zvočniški sistem.
– Celotni sistem znova priključite
na omrežno napajanje.
Če zvočnik namestite na stenski
nosilec, ne boste mogli sestaviti
osnove zvočnika.

OPOMBA! Tipska številka zvočnikov
je navedena na nalepki na notranji
strani pokrova priključne plošče.

Opozorila
– Preverite, ali so zvočniki
nameščeni in povezani skladno z
navodili v priročniku. V izogib
morebitnim poškodbam
uporabljajte izključno podstavke
in stenske nosilce podjetja
Bang & Olufsen.
– Zvočnike povsem izklopite samo
tako, da jih izklopite iz omrežne
vtičnice.
– Zvočniki so zasnovani za uporabo
v suhih, zaprtih prostorih v
domačem okolju, v temperaturnem
območju 10—40 ºC.
– Vse zvočnike v postavitvi morate
priključiti na napajanje, saj so ti
zasnovani za stalno priključitev
na napajanje, slednje pa jim
omogoča tudi samodejni vklop.
– Zvočnika ne odpirajte. Tovrstne
posege naj opravi strokovno
usposobljeno osebje.

Stolpec in osnovna plošča
Osnovno ploščo in stolpec je
mogoče najpreprosteje sestaviti, če
postavite zvočnik na kocke iz pene,
kot prikazano.
Manjši plastični cilinder odstranite
z navojne konice zvočnika in nanjo
potisnite osnovno ploščo. Osnovno
ploščo pritrdite na stolpec s
podložko in matico. Matico
previdno pričvrstite.

Kabelske povezave
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Zvočnike je mogoče uporabljati
z avdio– in videosistemi ter
povezanimi sistemi proizvajalca
Bang & Olufsen. Uporabljati jih
je mogoče tudi s sistemi drugih
proizvajalcev. Informacije o
vtičnicah sistema so na voljo v
priročniku, ki je priložen sistemu.
Napajalni kabel: Priložena napajalni
kabel in vtič sta oblikovana posebej
za napravo. Ob zamenjavi vtiča ali
poškodbi napajalnega kabla
nadomestni del kupite pri prodajalcu
opreme Bang & Olufsen.
Plašč za kable namestite okoli kablov,
kot je prikazano na 8. strani.

Priključitev v
omrežno napajanje.
Vtičnica POWER LINK

SETUP

L
R
LINE

POSITION

Stikalo SETUP
L–R–LINE

Stikalo POSITION
—
—

A

Pokrovček povlecite, ga dvignite in
si omogočite dostop do priključne
plošče.

Iz varnostnih razlogov je treba
napajalni kabel na črn pokrov
pritrditi s priloženim kabelskim
veznikom (A).

Prilagoditev zvočnikov trenutni postavitvi
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Zvočnike je mogoče namestiti
na skoraj vsa mesta v sobi.
Vendar pa boste najboljši zvok
omogočili samo, če jih postavite
po navodilih v tem poglavju.

SETUP

POSITION
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POSITION

Stikalo SETUP
Stikalo ima tri nastavitve: LEFT,
RIGHT in LINE. Ob povezavi
zvočnikov v sistem Bang & Olufsen
na stikalu nastavite možnost LEFT
ali RIGHT. Ob povezavi zvočnikov v
sistem drugega proizvajalca na
stikalu izberite možnost LINE.
… za sistem Bang & Olufsen:
Zvočnike priključite na sistem
s priloženimi kabli Power Link
Bang & Olufsen. Na stikalu SETUP
izberite možnost LEFT ali RIGHT
(za levi in desni zvočni kanal).
… za sistem drugega proizvajalca:
Uporabite posebni priključek
z navadnim zvočnim vtičem ali
vtičem RCA na enem koncu in
vtičem DIN na drugem. Glede na
nastavitve boste morda morali
priključiti priključek z zvočnim
vtičem ali vtičem RCA in minivtiči
(dodatna oprema je na voljo pri
prodajalcu opreme Bang & Olufsen).
Na stikalu SETUP izberite možnost
LINE.

Stikalo POSITION
Če zvočnik postavite v kot ali v
bližino stene, je raven nizkih tonov
navadno ojačana v primerjavi z
ravnijo nizkih tonov pri zvočniku,
ki stoji prosto.
Prekomerno ojačanje nizkih tonov
onemogočite s stikalom POSITION,
ki zagotovi, da bo raven nizkih
tonov ustrezna postavitvi zvočnika.
Pravilni položaj stikala je odvisen
od oddaljenosti zvočnika od sten in
kotov sobe. Pri odločanju med tremi
nastavitvami stikala POSITION za
vsak zvočnik si pomagajte s
smernicami na naslednji stani.
Mesta položajev, prikazana na
naslednji strani, služijo kot smernice,
uporabite pa lahko katero koli od
treh nastavitev stikala.
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Mesta položajev: Tri nastavitve
(prosta, stenska in kotna) ustrezajo
mestom položajev, označenih z
različnimi odtenki sive barve.

Stikalo POSITION ima tri
prosta,
nastavitve:
stenska in
kotna.
prosta
To nastavitev uporabite, če je
zvočnik od stene oddaljen več kot
15 cm in od kota vsaj 50 cm —
slednji je na sliki obarvan svetlo sivo.

stenska
To nastavitev uporabite, če je
zvočnik od stene oddaljen manj kot
15 cm in od kota vsaj 50 cm — na
sliki je predel ob stenah obarvan sivo.
To nastavitev uporabite, če je
zvočnik nameščen na stenskem
nosilcu.
kotna
To nastavitev uporabite, če je zvočnik
nameščen v kotu — na sliki je
obarvan temno sivo.

Kako izmeriti? Prikazane razdalje
so izmerjene, kot je prikazano na
sliki (pogled na zvočnik od zgoraj).
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>> Prilagoditev zvočnikov trenutni postavitvi

Plašč za kable: Plašč kabla
predstavlja gumijasta cevka,
dobavljena z zvočniki, ki je
zasnovana posebej za zvočnike. Po
vstavitvi obeh napajalnih kablov in
kabla Power Link v plašč kabla tega
“zaključite” s priloženim orodjem.

Za priključitev dodatnih delov
zvočnikov v sistem Bang & Olufsen
uporabite priključek št. 6270706.
Priključek je na voljo kot dodatna
oprema pri prodajalcu opreme
Bang & Olufsen.
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Odpadna električna in
elektronska oprema (OEEO) —
varovanje okolja

Električne in elektronske opreme,
delov in baterij, označenih s tem
simbolom, ni dovoljeno odvreči
skupaj z navadnimi gospodinjskimi
odpadki, temveč jih je treba zbrati
in odvreči ločeno. Z uporabo
posebnih sistemov za odlaganje
elektronske in električne opreme,
ki so na voljo v vaši državi,
prispevate k zaščiti okolja,
človeškega zdravja ter k preudarni
in racionalni uporabi naravnih virov.
Zbiranje električne in elektronske
opreme in odpadkov preprečuje
morebitno onesnaženje narave z
nevarnimi snovmi, ki so lahko

prisotne v električnih in
elektronskih izdelkih in opremi.
Prodajalec opreme Bang & Olufsen
vam bo pomagal in svetoval glede
pravilnega odlaganja tovrstnih
odpadkov v vaši državi.
V kolikor je na izdelku premalo
prostora za simbol, bo ta naveden
v uporabniškem priročniku, na
garancijskem listu ali embalaži.

Izdelek je skladen s predpisi direktiv 2004/108/ES in 2006/95/ES.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o
lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez
vnaprejšnjega obvestila.
Vsi izdelki znamke Bang & Olufsen so skladni z veljavnimi okoljskimi
zakonodajami po vsem svetu.
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