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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WAARSCHUWING: om het risico op brand 
of elektrische schokken te beperken, mag dit 
apparaat niet worden blootgesteld aan regen 
of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan 
druppelend of opspattend water en plaats 
geen objecten die gevuld zijn met water, 
zoals een vaas, op het apparaat. 

Om dit apparaat volledig los te koppelen van 
het lichtnet, trekt u de netstekker uit het 
stopcontact. 

Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen 
voor een niet-geïsoleerd ‘gevaarlijk voltage’ 
in het apparaat dat sterk genoeg is om een 
risico op elektrische schokken te vormen 
voor mensen. 

Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker  
te waarschuwen voor de aanwezigheid  
van belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de handleiding 
van het product.  

LET OP: om het gevaar van elektrische 
schokken te vermijden, mag het deksel 
(of de achterzijde) niet worden verwijderd. 
Dit apparaat bevat geen onderdelen die 
door de gebruiker kunnen worden 
vervangen. Onderhoud mag uitsluitend 
plaatsvinden door deskundig 
servicepersoneel.

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



Dagelijks gebruik 

Zodra u klaar bent met het 
installeren van de luidsprekers 
zoals beschreven op de volgende 
pagina’s, kunt u het hele systeem 
weer aansluiten op het lichtnet. 

Reinigen van de luidspreker 
U kunt de luidsprekerpanelen 
schoonzuigen met een stofzuiger 
(met de zuigkracht op het minimum). 
Reinig de overige oppervlakken met 
een zachte, pluisvrije doek die u in 
lauw water hebt gedompeld en 
daarna stevig hebt uitgewrongen. 

Gebruik nooit alcohol of andere 
oplosmiddelen om onderdelen  
van de luidspreker te reinigen! 

In- en uitschakelen 
Als u de schakelaar LINE IN MODE 
instelt op AUTO, zullen de 
luidsprekers automatisch inschakelen 
wanneer ze een ingangssignaal 
ontvangen, wat wordt aangegeven 
door twee indicatorlampjes. Wanneer 
u uw systeem uitschakelt, zullen de 
luidsprekers na een aantal minuten 
automatisch overschakelen op 
stand-by, wat wordt aangegeven 
door rode indicatorlampjes. 

Wanneer u de schakelaar LINE IN 
MODE echter hebt ingesteld op 
ON, zullen de luidsprekers altijd 
ingeschakeld blijven, zelfs wanneer 
u uw systeem uitschakelt. 

In beide instellingen van de 
schakelaar LINE IN MODE kunnen 
de luidsprekers alleen volledig worden 
uitgeschakeld wanneer ze worden 
losgekoppeld van het lichtnet. 
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LET OP! Langdurige blootstelling 
aan hard geluid kan uw gehoor 
beschadigen. 

Indicatorlampje 
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De luidsprekers instellen 

Wij raden u aan de volgende 
procedure te volgen: 
– Trek de netstekker van uw 

systeem uit het stopcontact. 
– Sluit de luidsprekers aan en stel 

de schakelaar LINE IN MODE op 
elke luidspreker in, zoals uitgelegd 
in ‘Kabelaansluitingen’ (p. 6–7). 

– Steek de netstekker van het hele 
systeem weer in het stopcontact. 

De luidspreker moet rechtop op 
zijn voet worden geplaatst of aan 
een van de optionele accessoires 
worden bevestigd. Sluit de bedrading 
aan en stel de schakelaar in voordat 
u de luidspreker aan een van de 
accessoires bevestigt. 

Let op 
– Zorg ervoor dat de luidsprekers 

volgens de aanwijzingen in deze 
handleiding worden opgesteld 
en aangesloten. Gebruik 
uitsluitend door Bang & Olufsen 
goedgekeurde standaards en 
muurbeugels om persoonlijk 
letsel te voorkomen! 

– Probeer nooit de luidsprekers 
open te maken. Laat dergelijke 
werkzaamheden over aan 
vakkundige servicemonteurs!  
De luidsprekerpanelen mogen 
voor het reinigen wel worden 
verwijderd. 

– De luidspreker is bestemd voor 
gebruik binnenshuis in een droge 
woonomgeving en bij temperaturen 
tussen de 10 en 40 ºC. 

– Voor een optimale geluidskwaliteit 
mag de luidspreker niet ingesloten 
worden opgesteld, bijvoorbeeld 
in een kleine boekenkast. Laat 
minimaal 20 cm ruimte aan de 
zijkanten over en plaats nooit 
iets direct voor de luidspreker. 

– Blokkeer het geluid dat wordt 
voortgebracht vanuit de 
basreflexpoort aan de onderkant 
van de luidspreker niet. 

– Plaats de luidspreker met  
het front (het typeplaatje van 
Bang & Olufsen) in de richting 
van uw favoriete luisterpositie. 
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Front- en zijpanelen van de 
luidspreker 
Elke luidspreker is uitgerust met één 
frontpaneel en twee zijpanelen. 
Deze panelen worden bevestigd 
op de luidspreker met behulp van 
drie kleine pennetjes op de 
achterkant. Het frontpaneel is 
voorzien van een typeplaatje  
van Bang & Olufsen. 

Om de panelen te verwijderen, 
bijvoorbeeld voor reiniging, hoeft 
u alleen maar de drie pennetjes uit 
de overeenkomende gaten (A–B) 
in de luidspreker te halen. Herbevestig 
de panelen door de drie pennetjes 
in de overeenkomende gaten in de 
voorkant en de zijkanten van de 
luidspreker te steken. 

Opmerking: de productidentificatie 
en CE-labels zijn op het 
luidsprekerhuis achter de 
zijpanelen geplaatst. 

A 

A A 

B 

B B 
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Kabelaansluitingen 

De luidsprekers zijn bedoeld 
voor gebruik in combinatie met 
een computer. Ze kunnen ook 
worden gebruikt voor audio- of 
videosystemen van een ander 
merk dan Bang & Olufsen. 

Over de schakelaar LINE IN 
MODE … 
Deze schakelaar heeft twee 
instellingen: ON en AUTO. Wij 
raden u aan de schakelaar voor 
elke luidspreker in te stellen op 
dezelfde stand. 

Indien ingesteld op ON, zullen  
de luidsprekers niet automatisch 
overschakelen op stand-by als het 
geluidssignaal wegvalt. In dit geval 
bevelen wij aan de stekker uit het 
stopcontact te trekken als u het 
systeem niet gebruikt. Indien 
ingesteld op AUTO, zullen de 
luidsprekers automatisch inschakelen 
wanneer u het systeem inschakelt. 
Wanneer u het systeem uitschakelt, 
zullen de luidsprekers na een aantal 
minuten overschakelen op stand-by. 

Aansluiten op een computer 
Gebruik de meegeleverde connector 
om de output van de geluidskaart 
van de computer aan te sluiten op 
elk van de luidsprekers. 

Aangezien het geluidssignaal van 
een computer kan variëren (niet 
voortdurend aan), raden wij u aan 
de schakelaar LINE IN MODE in te 
stellen op ON. Hiermee vermijdt u 
dat de luidsprekers om de paar 
minuten zullen in- en uitschakelen. 

Aansluiten op audio- of 
videosystemen 
Sluit het systeem aan op de 
aansluiting LINE IN op elke 
luidspreker (mini-jack – mono). 

Stel de schakelaar LINE IN MODE in 
op AUTO. 

LINE IN

ON AUTO

LINE IN MODE

~
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De aansluitingen en de schakelaar 
zitten in de voet van elke 
luidspreker. 
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LINE IN-aansluitingen: bij 
computergeluidskaarten is er vaak 
slechts één aansluiting voor zowel 
het linker- als het rechterkanaal. 
Gebruik daarom de meegeleverde 
connector wanneer u de luidsprekers 
aansluit op een computer (fig. 1). 
Sluit de stekker met de markering L 
aan op de linkse luidspreker en de 
stekker met de markering R op de 
rechtse luidspreker. 

Als u de luidsprekers echter aansluit 
op bijvoorbeeld een audio- of 
videosysteem van een ander merk 
dan Bang & Olufsen met afzonderlijke 
aansluitingen voor het linker- en 
rechterkanaal, sluit dan aan zoals 
weergegeven in fig. 2. 

Netstroomaansluitingen: 
afhankelijk van het type 
netvoedingsconnector dat met  
uw luidsprekers werd meegeleverd, 
dient u elke luidspreker aan te 
sluiten op het lichtnet zoals 
weergegeven in fig. 3 of fig. 4. 

Kabelklem: om 
veiligheidsredenen moet het 
netsnoer met de bijgeleverde 
kabelklem worden vastgemaakt 
aan elke luidspreker. 

L R L R

7

1 2

3 4

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



Het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie hebben een 
nieuwe Richtlijn betreffende afval 
van elektrische en elektronische 
apparaten uitgevaardigd. Doel van 
de richtlijn is het tegengaan van afval 
van elektrische en elektronische 
apparaten en het bevorderen van 
hergebruik en recycling en andere 
vormen van nieuwe toepassingen 
voor dergelijk afval. Als zodanig 
heeft de Richtlijn dus betrekking op 
zowel producenten als distributeurs 
en consumenten. 
De AEEA-Richtlijn stelt dat zowel de 
producenten als de eindgebruikers 
elektrische en elektronische 
apparaten of onderdelen op een 
milieuvriendelijke manier moeten 
afdanken en dat apparatuur en 
afval moet worden hergebruikt of 
met betrekking tot de materialen 
en de energie anders moet worden 
verwerkt. 
Elektrische en elektronische 
apparaten en onderdelen mogen 
niet worden afgedankt als normaal 
huishoudafval. Alle elektrische en 
elektronische apparaten en 
onderdelen moeten afzonderlijk 
worden verzameld en afgedankt. 

Producten en apparaten die moeten 
worden verzameld voor hergebruik, 
recycling of andere vormen van 
verwerking zijn gemarkeerd met 
een icoon zoals hier afgebeeld. 
Als elektrische en elektronische 
apparaten worden afgedankt door 
middel van verzamelsystemen zoals 
die in uw land beschikbaar zijn, 
dan beschermt u het milieu en de 
menselijke gezondheid terwijl u 
ook bijdraagt aan het zorgvuldig 
en verstandig gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen. Het 
verzamelen van elektrische en 
elektronische apparaten en afval 
voorkomt potentiële vervuiling van 
de natuur met gevaarlijke stoffen 
die aanwezig kunnen zijn in 
elektrische en elektronische 
producten en apparaten. 
Uw Bang & Olufsen-dealer staat  
u graag bij met adviezen over de 
correcte manier van afdanken in 
uw land. 

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – 
Milieubescherming 
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Uitsluitend voor de 
Amerikaanse markt! 
LET OP: dit apparaat is getest en in 
overeenstemming bevonden met 
de beperkingen van een digitaal 
apparaat van Klasse B, conform 
Deel 15 van de FCC-voorschriften. 
Deze beperkingen zijn bedoeld om 
een redelijke mate van bescherming 
te bieden tegen schadelijke storingen 
in een particulieren installatie. 
Dit apparaat produceert en gebruikt 
hoogfrequente energie en straalt 
deze mogelijk uit. Het apparaat kan, 
als het niet volgens de instructies 
wordt geïnstalleerd en gebruikt, 
schadelijke interferentie veroorzaken 
bij radiocommunicatie. Er is echter 
geen garantie dat er bij bepaalde 
installaties geen storing zal optreden. 
Als dit apparaat schadelijke 
interferentie veroorzaakt bij radio- 
of televisieontvangst, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur in 
en uit te schakelen, wordt aanbevolen 
om te proberen de storing te 
verhelpen door een of meer van  
de volgende maatregelen te nemen: 
– De ontvangstantenne verplaatsen 

of anders richten. 
– De afstand tussen het apparaat 

en de ontvanger vergroten. 
– De apparatuur aansluiten op een 

stopcontact in een andere 
stroomkring dan die waarop  
de ontvanger is aangesloten. 

– De dealer of een ervaren radio- 
of tv-technicus raadplegen. 

Uitsluitend voor de Canadese 
markt! 
Dit digitale apparaat van klasse B 
voldoet aan alle vereisten van de 
Canadese regelgeving op storing 
veroorzakende apparatuur. 

Dit product voldoet aan de 
voorwaarden die worden 

vermeld in de EU-richtlijnen 
89/336 en 73/23. 

Technische gegevens, functies  
en het gebruik van deze functies 
kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
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