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Heeft U de luidsprekers eenmaal in elkaar
gezet, dan zijn deze gereed voor aansluiting
op een Beomaster of een Beovision en op het
lichtnet. Zie bijgaande instructies omtrent in
elkaar
zetten.

Controleer of U de juiste voetjes onder de
luidsprekers heeft gemonteerd: ronde voetjes
voor plaatsing op parketvloeren en andere
harde vloeren; spikes voor gebruik op
carpetvloeren.

Opstelling
De Beolab neemt erg weinig vloerruimte in. U
kunt de luidspreker vrijwel overal plaatsen
waar het U uitkomt, afhankelijk van de kamer
en de gewenste luisterpositie.

De Beolab 8000 is uitsluitend bedoeld voor
gebruik in droge ruimten.

G E R E E D M A K E N  V O O R  G E B R U I K 3

Monteer de juiste voetjes
onder de bodemplaat
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Druk zacht op de zwarte lip (waar PUSH op
staat) op de achterzijde van de kegel om het
aansluitpaneel naar buiten te brengen.

De lichtnetaansluiting en de 8-pens Power Link
aansluiting zijn nu bereikbaar.

Sluit de luidspreker op de Beomaster of
Beovision aan met de bijgeleverde 8-pens
Power Link kabel. Verbind het ene einde met
de Power Link aansluiting van de luidspreker
en het andere met ,,n van beide Power Link
uitgangen van de Beomaster of de Beovision.

Zijn de luidsprekers eenmaal op de Beomaster
of de Beovision aangesloten dan moet de
schakelaar onder de Power Link aansluiting in
de stand L of R worden gezet: L voor links en R
voor rechts.

Tenslotte sluit U de luidsprekers met het
bijgeleverde netsnoer op het lichtnet aan. 
Om te voorkomen dat het lichtnetsnoer
losgetrokken wordt, adviseren we u dit op het
zwarte paneel vast te zetten met de
bijgeleverde kabelbinder (A).

De Cinch-aansluiting onder de schakelaar
dient gebruikt te worden in plaats van de
Power Link aansluiting, wanneer de luid-
spreker wordt aangesloten op andere dan
Bang & Olufsen apparatuur. In dit geval moet
de schakelaar op LINE worden gezet.

A A N S L U I T I N G E N4

Opmerking: Het typenummer van de Beolab
8000 staat op de sticker die U vindt op de
binnenzijde van het aansluitpaneel.

A

Lichtnet

Power Link

Cinch-
aansluiting

L/R schakelaar
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De rubber buis die bij de Beolab wordt verpakt
is speciaal ontwikkeld voor de Beolab 8000
luidspreker. Gebruik het bijgevoegde hulpstuk
om de kabelafdekking te sluiten, nadat u het
netsnoer en de Power Link kabel erin heeft
gelegd.

U kunt meer dan ,,n paar (zoveel als U wilt
eigenlijk) Beolab 8000 luidsprekers op Uw
Beomaster of Beovision aansluiten.

5

De speciale adapter, best. nr. 6270706 kan
gebruikt worden om extra paren van de
Beolab 8000 op Uw Bang & Olufsen systeem
aan te sluiten. De adapter is als extra
verkrijgbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.
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Zodra U de luidsprekers op het lichtnet
aansluit licht een klein rood lichtje op, direct
boven de kegel, achter het doek, dat aangeeft
dat de luidspreker in standby staat.

Wanneer U Uw Bang & Olufsen audio- of
videosysteem inschakelt, worden ook de
Beolab 8000 ingeschakeld.

Het rode standby lichtje wordt groen als teken
dat de luidspreker ingeschakeld is.

Schakelt U het systeem uit dan verschijnt direct
weer het rode lichtje, als teken dat de
luidsprekers zijn uitgeschakeld.

Zijn de Beolab 8000 luidsprekers aangesloten
op een niet-Bang & Olufsen systeem, via de
Cinch-aansluitingen, dan worden zij inge-
schakeld zodra een signaal van de receiver
wordt ontvangen. Een paar minuten nadat het
signaal is opgehouden worden zij uitge-
schakeld.

I N -  E N  U I T S C H A K E L E N6

Het rode standby
lichtje wordt groen
zodra de luidsprekers
ingeschakeld zijn
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Neem stof af van de Beolab 8000 met een
zachte droge doek. Indien nodig kunt U
vetvlekken en vingerafdrukken verwijderen
met een uitgewrongen doek die U heeft
bevochtigd met water waaraan U een paar
druppels milde reiniger, een afwasmiddel
bijvoorbeeld, heeft toegevoegd.

Verwijder stof van de zwarte voet met een
zachte borstel, voordat U stof afneemt met
een spons. 

Opmerking: Gebruik nooit alcohol of andere
oplossende vloeistoffen om de Beolab 8000
luidsprekers schoon te maken.

O N D E R H O U D 7

Internationale garantie  
Onder de garantie op dit product van Bang &
Olufsen vallen zowel onderdelen als
arbeidsloon. De garantievoorwaarden kunnen
per land verschillen, maar zullen ook door
geautoriseerde Bang & Olufsen dealers in
andere landen worden nagekomen.  De
garantietermijn in het land van aankoop heeft
prioriteit boven die in andere landen. Om
service onder garantie te krijgen is een
certificaat met de volgende gegevens
noodzakelijk:  
– Naam van het product en typenummer  
– Serienummer  
– Datum van aankoop  
– Garantietermijn  
– Handtekening van de dealer of leverancier.

Wanneer u van plan bent het product te gaan
gebruiken in een ander land dan dat van
aankoop, kan het noodzakelijk zijn dat u het
product laat modificeren, voor het
zendsysteem, de netspanning o.i.d., wat
gebruikelijk is in het land waar u naar toe
gaat. Wij raden u in dat geval aan contact op
te nemen met uw Bang & Olufsen dealer
voordat u vertrekt. Eventueel hieraan verbon
den kosten vallen in geen geval onder de
garantie.

Dit product voldoet aan de richtlijnen 89/336
en 73/23 van de Europese Unie.

Opmerkingen over het milieu
Dit product van Bang & Olufsen werd geleverd
in een verpakking, bedoeld om het product te
beschermen tijdens het transport, zodat het
onbeschadigd bij u in huis arriveert. In de
verpakking maken we gebruik van materialen
die maximale bescherming bieden en conform
de huidige stand van zaken optimaal voor
hergebruik geschikt zijn. Wij werken
voortdurend aan het verbeteren van de
nadelen voor het milieu die verpakkings-
materialen kunnen hebben. Elke verbetering
wordt door ons met grote aandacht gevolgd.  
Golfkarton Gemaakt van minimaal 45%

kringloopmateriaal. De gebruikte inkt bevat
geen zware metalen en de doos kan in de
papierindustrie worden hergebruikt.  

Schuimplastic Wordt gebruikt zonder
gevaarlijke gassen. Kan worden hergebruikt
of vernietigd, waarbij koolstofdioxyde en
water vrijkomen. In de vorm van korrels
voor grondverbetering bruikbaar.  

Plastic zakken Alle plastic delen zijn vrij van
PVC en zijn voor hergebruik of vernietiging
geschikt, waarbij koolstofdioxyde en water
vrijkomen.  

Batterijen Gooi lege batterijen uit de afstands-
bediening niet weg met het huisvuil, maar
lever deze in op de daarvoor bestemde
plaats.
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