BeoLab 6002
Handleiding

Dagelijks gebruik

Wanneer u klaar bent met het
installeren van de luidsprekers,
zoals beschreven op de volgende
pagina’s, kunt u het hele systeem
aansluiten op de netstroom.
Het indicatorlampje licht rood
op, wat erop wijst dat de
luidsprekers in stand-bystand
staan en klaar zijn voor gebruik.
De luidsprekers zijn ontworpen
om in stand-bymodus te blijven
wanneer ze niet worden gebruikt.
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Als de luidsprekers worden
aangesloten op een systeem van
een ander merk dan Bang & Olufsen,
dan worden ze ingeschakeld
wanneer ze een signaal ontvangen
van het systeem (zie blz. 6). Ze
schakelen zichzelf uit een paar
minuten nadat het signaal is
verdwenen.

Luidsprekerbescherming
De luidsprekers zijn uitgerust met een
thermisch beschermingssysteem
In- en uitschakelen –
dat oververhitting voorkomt.
indicatorlampje
Als er een fout optreedt of als de
Wanneer u uw Bang & Olufsenluidsprekers oververhit raken, dan
systeem inschakelt, worden alle
zet het systeem de luidsprekers
luidsprekers gelijktijdig ingeschakeld. automatisch in stand-by en kleurt
Het rode stand-bylampje kleurt
het indicatorlampje oranje.
groen, wat aangeeft dat de
luidsprekers zijn ingeschakeld.
Resetten:
> Verwijder de netstekker van de
Wanneer u uw systeem uitschakelt
luidsprekers uit het stopcontact.
of het geluid dempt, verschijnt
> Geef het systeem tijd om te
onmiddellijk het rode indicatorlampje
resetten (ongeveer 3 tot 5
om aan te geven dat de luidsprekers
minuten).
niet langer actief zijn.
> Sluit de luidsprekers opnieuw
aan op de netstroom.

Indicatorlampje

De luidspreker schoonmaken
Verwijder stof van de buitenkant
met een zachte, droge doek.
Verwijder indien nodig vlekken of
vuil met een zachte vochtige doek
en een oplossing van water en mild
reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.
Gebruik nooit alcohol of andere
oplosmiddelen om onderdelen van
de luidsprekers te reinigen!

Als het probleem zich blijft
voordoen, neem dan contact op
met uw Bang & Olufsen-dealer.

OPGELET! Langdurige blootstelling
aan een hoog geluidsniveau kan
uw gehoor beschadigen.

De luidspreker installeren
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Wij raden u aan de volgende
procedure te volgen:
– Verwijder de netstekker van uw
systeem uit het stopcontact.
– Voeg de luidsprekers toe aan uw
opstelling.
– Zet de schakelaars op de juiste
instelling. Dit wordt uitgelegd in
‘De luidsprekers aanpassen aan
uw opstelling’ (blz. 6-7).
– Sluit uw luidsprekersysteem aan.
– Steek de netstekker van het
systeem opnieuw in het
stopcontact.
Als u de luidspreker bevestigt aan
een muurbeugel, is het onmogelijk
om de luidsprekervoet te monteren.

Waarschuwingen
– Zorg ervoor dat de luidsprekers
volgens de aanwijzingen in deze
handleiding worden opgesteld
en aangesloten. Maak uitsluitend
gebruik van door Bang & Olufsen
goedgekeurde stands en
muurbeugels om letsels te
voorkomen!
– De luidsprekers kunnen alleen
volledig worden uitgeschakeld
door de netstekker uit het
stopcontact te halen.
– De luidsprekers zijn bestemd
voor gebruik binnenshuis in een
droge woonomgeving en bij
temperaturen tussen de 10 en
40 ºC.
– Denk eraan dat alle luidsprekers
in een opstelling moeten worden
aangesloten op de netstroom en
dat ze ontworpen zijn om altijd
op de netstroom aangesloten te
blijven zodat ze automatisch
kunnen worden ingeschakeld.
– Probeer nooit de behuizing van
de luidspreker open te maken.
Laat dergelijke werkzaamheden
over aan vakkundige
servicemonteurs!

Kolom en voet
De voet kan het gemakkelijkst aan
de luidsprekerkolom worden
bevestigd wanneer de luidspreker
op een tafel ligt.
Om te voorkomen dat u krassen
maakt op de tafel en op de kolom,
raden wij u aan eerst de
beschermende schuimrol op
de tafel te leggen.
Haak de voetplaat vast aan de
twee geleidingspennen op de
onderkant van de luidsprekerkolom
(laat de voetplaat niet vallen!).
Breng de drie schroeven in en draai
ze stevig vast.

Kabelaansluitingen

De luidsprekers kunnen gebruikt
worden in combinatie met de
audio-, video- en linksystemen
van Bang & Olufsen, maar ook
met systemen van een ander
merk dan Bang & Olufsen.
Raadpleeg de handleiding
meegeleverd met uw systeem
voor specifieke informatie over
de aansluitingen van uw systeem.
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POWER LINK

SETUP

POWER LINKaansluiting

POSITION

SETUP-schakelaar
LEFT RIGHT LINE CORNER WALL FREE

POSITIONschakelaar

Aansluiting netsnoer

Het aansluitpaneel bevindt zich
op de onderkant van de
luidsprekers.
Power Link-aansluitingen: deze
aansluitingen versturen zowel de
rechtse als linkse geluidssignalen.
Daarom kunt u:
1 een Power Link-kabel
rechtstreeks van uw Bang &
Olufsen-systeem naar elke
luidspreker voeren, of …
2 een Power Link-kabel van uw
Bang & Olufsen-systeem naar
de eerste luidspreker voeren
en vervolgens een andere
Power Link-kabel naar de
volgende luidspreker. Zo kunt u
uw kabels netjes wegwerken.
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POWER LINK

LEFT

RIGHT

Om veiligheidsredenen moet u
kabelgeleiders gebruiken om de
kabels van en naar de luidspreker
te leiden.

1

LEFT

2

POWER LINK

RIGHT

Netsnoer: Het bijgeleverde
netsnoer en de stekker zijn speciaal
ontworpen voor dit product. Als u
de stekker wilt vervangen of het
netsnoer beschadigt, koop dan
een nieuw exemplaar bij uw
Bang & Olufsen-dealer!

De luidsprekers aanpassen aan uw opstelling
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U kunt de luidsprekers vrijwel
overal in de kamer plaatsen.
Het natuurlijkste geluid verkrijgt
u evenwel als u ze opstelt zoals
uitgelegd op deze pagina’s.

SETUP-schakelaar
Deze schakelaar heeft drie
instellingen: LEFT, RIGHT en LINE.
Stel de schakelaar in op LEFT of
RIGHT wanneer u de luidsprekers
aansluit op een Bang & Olufsensysteem. Stel de schakelaar in op
LINE wanneer u de luidsprekers
aansluit op een niet-Bang &
Olufsen-systeem.
Voor een Bang & Olufsensysteem:
Gebruik de Power Link-kabels van
Bang & Olufsen om de luidsprekers
op uw systeem aan te sluiten.
Stel de SETUP-schakelaar in op
respectievelijk LEFT en RIGHT voor
het linker- en rechterkanaal.
Voor een niet-Bang & Olufsensysteem:
Gebruik een speciale adapter met
een gewone phono/RCA-stekker
aan het ene uiteinde en een DINstekker aan het andere uiteinde.
Afhankelijk van uw opstelling is het
mogelijk dat u een adapter met
phono/RCA-stekker en mini-jackstekker moet aansluiten (zie
optionele accessoires beschikbaar
bij uw Bang & Olufsen-dealer). Stel
de SETUP-schakelaar in op LINE.

De POSITION-schakelaar
Als een luidspreker in een hoek of
dicht bij een muur is geplaatst,
klinken de bassen doorgaans luider
dan bij een luidspreker die meer in
de vrije ruimte staat.
Om dit effect te compenseren,
dient u de POSITION-schakelaar in
te stellen om ervoor te zorgen dat
de lage tonen zich aanpassen aan
de plaatsing van de luidspreker. De
ideale schakelaarstand voor uw
opstelling hangt af van de afstand
van de luidspreker tot de muren en
de hoeken van de ruimte. Gebruik
de volgende richtlijnen om te
beslissen welke van de drie
POSITION-instellingen u het best
selecteert voor elke luidspreker.
De positiezones die worden
aangegeven op de volgende
pagina zijn bedoeld als richtlijnen.
U mag uiteraard zelf kiezen op
welke van de drie instellingen u de
schakelaar instelt.
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Positiezones: De drie instellingen
(CORNER–WALL–FREE) stemmen
overeen met de positiezones
aangegeven in verschillende grijstinten.

CORNER
WALL
FREE

CORNER
Gebruik deze instelling als de
luidspreker in een hoek staat
(donkergrijze zones op de
afbeelding).
WALL
Gebruik deze instelling als de
luidspreker op minder dan 15 cm
van de muur is geplaatst en meer
dan 50 cm van een hoek is
verwijderd (grijze zones aan de
muren op de afbeelding).
Gebruik deze instelling wanneer de
luidspreker op een muurbeugel is
gemonteerd.

FREE
Gebruik deze instelling als de
luidspreker op meer dan 15 cm van
de muur is geplaatst en meer dan
50 cm van een hoek is verwijderd
(grote lichtgrijze zone op de
afbeelding).
Hoe meten? De afstanden
worden als volgt gemeten
(luidspreker van bovenaf gezien).
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Afval van elektrische en
elektronische apparaten (AEEA)
– Milieubescherming

Elektrische en elektronische
apparaten, onderdelen en batterijen
gemarkeerd met dit symbool mogen
niet als normaal huishoudelijk afval
worden afgedankt. Alle elektrische
en elektronische apparaten,
onderdelen en batterijen moeten
afzonderlijk worden verzameld en
afgedankt. Als elektrische en
elektronische apparaten en
batterijen worden afgedankt door
middel van verzamelsystemen
zoals die in uw land beschikbaar
zijn, dan beschermt u het milieu en
de gezondheid, terwijl u ook
bijdraagt aan het zorgvuldig en
verstandig gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen. Het

verzamelen van elektrische en
elektronische apparaten, batterijen
en afval voorkomt potentiële
vervuiling van de natuur met de
gevaarlijke stoffen die aanwezig
kunnen zijn in elektrische en
elektronische producten en apparaten.
Uw Bang & Olufsen-dealer zal u
adviseren over de correcte manier
van afdanken in uw land.
Als een product te klein is om van
het symbool te worden voorzien,
dan zal het symbool worden
opgenomen in de
gebruikershandleiding, op het
garantiebewijs of op de verpakking.

Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en
2006/95/EC.
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Technische gegevens, functies en
het gebruik van deze functies
kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Alle producten van Bang & Olufsen
voldoen aan de geldende
milieuwetgeving over de hele wereld.
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