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B E O L I N K  S Y S T E M 3
�

�

De centrale kamer

De link kamer

handelaar.
De centrale kamer is de kamer
waar U het audio- en/of video-
systeem heeft opgesteld (het
hoofdsysteem).
De link kamer is die waarin U
de BeoLink Passive set gaat in-
stalleren.
Bij het opstellen van Uw
BeoLink Passive set bevelen
wij de volgende volgorde aan:
1 Schakel het Bang & Olufsen

systeem uit en neem de
stekkers uit het stopcontact.

2 Installeer e.e.a. als beschre-
ven in deze gids.

3 Sluit het gehele systeem
weer op het lichtnet aan.

Wij raden U aan de aanwijzin-
gen in deze gids nauwgezet
op te volgen. Heeft U dit soort
installatie nog nooit eerder
gedaan, dan is het verstandig
dit over te laten aan Uw Bang
& Olufsen handelaar.

Inhoud
4 Opstelling
6 Aansluitingen
8 Gereed voor gebruik…
9 Onderhoud

10 Overige informatie
11 Internationale garantie

Opstel-aanwijzingen

In deze gids wordt beschreven
hoe Uw BeoLink Passive set in
een BeoLink (Master Link) di-
stributiesysteem moet worden
geïnstalleerd.
In de handleiding, die even-
eens bij de BeoLink Passive set
is gevoegd, wordt beschreven
hoe het systeem na installatie
moet worden bediend.
Via het BeoLink distributiesy-
steem kunt U niet alleen in de
link kamer naar het hoofdsy-
steem luisteren, maar het ook
bedienen. Daarvoor moet Uw
link kamer op de centrale
kamer worden aangesloten
via een Master Link kabel.
Voor het samenvoegen van de
Master Link kabels van het cen-
trale systeem en de BeoLink
Passive set, is een aansluitkast
nodig.
De kabel en de kast (plus ove-
rige toebehoren) zijn verkrijg-
baar bij Uw Bang & Olufsen
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Wanneer U meerdere eenhe-
den in huis heeft opgesteld, is
het belangrijk dat de afstands-
bediening slechts één sensor
tegelijk kan ‘zien’.

Plaats de versterkerkast op
een stevige ondergrond, b.v.
op de vloer (geen karpet!),
een schap of onderin een kast.
Laat een ruimte van ca. 5 cm
(2”) boven de versterkerkast
vrij voor ventilatie.

Planning van de installatie
De BeoLink Passive set bestaat
uit twee belangrijke onderde-
len:
– De BeoLink Passive ontvan-

ger (paneeltje voor directe
bediening en de ontvanger
voor de signalen van de af-
standsbediening).

- De BeoLink Passive verster-
kerkast.

Hieronder een paar adviezen
en eisen die belangrijk zijn bij
het installeren van de BeoLink
Passive onderdelen:
– Controleer voordat U begint

of alle benodigde kabels,
aansluitkasten, schroeven,
muurpluggen enz. aanwezig
zijn. Twijfelt U, neem dan
contact op met Uw Bang &
Olufsen handelaar.

– Sluit geen enkel apparaat op
het lichtnet aan voordat alle
verbindingen zijn gemaakt.

– Plaats alle delen in een droge
omgeving, dus niet buitens-
huis (uitgezonderd natuurlijk
de kabels; die kunnen ook
buiten worden gebruikt).

� De BeoLink Passive ontvan-
ger:

– De ontvanger is geschikt
voor gebruik in een tempera-
tuur van 0 – 55OC (32 – 130OF).
Bij hogere en lagere tempe-
raturen kan het gehele sy-
steem geblokkeerd worden.

– Vermijd opstelling van de
ontvanger in direct zon- of
kunstlicht (b.v. spotjes), of in
de nabijheid van apparaten
met een krachtig elektrisch
veld (b.v. dimmers), daar dit
de gevoeligheid van de sen-

sor van de afstandsbediening
kan verminderen.

– De bijgeleverde ontvanger-
kabel is 5 meter lang (15’).
Heeft U een langere kabel
nodig, gebruik dan een spe-
ciale kabel met lage capa-
citeit. Deze is verkrijgbaar bij
Uw Bang & Olufsen hande-
laar (best. nr. 6270668, leng-
te 15 meter – 50’).

– Stel de ontvanger zo op dat
de signalen van de afstands-
bediening ontvangen kun-
nen worden.

– Wanneer U de ontvanger
naast een deur plaatst en op
een geschikte hoogte, kunt U
op het bedieningspaneel ge-
makkelijk in- en uitschakelen
bij het binnenkomen of ver-
laten van de kamer. Bij op-
stelling naast de telefoon
kunt U de luidsprekers uit-
schakelen wanneer de tele-
foon gaat.

� De BeoLink Passive verster-
kerkast:

– De versterkerkast is geschikt
voor gebruik in een tempera-
tuur van 10 – 40OC (50 – 105OF).

– Om veiligheidsredenen moet
het netsnoer in de verster-
kerkast worden vastgezet als
beschreven op pagina 7.

– Hangt U de versterkerkast op
aan de wand gebruik dan al-
tijd de correcte schroeven en
pluggen (maat en type) die
het gewicht van de verster-
kerkast kunnen dragen (af-
hankelijk van de constructie
en het materiaal van de
wand). Raadpleeg in geval
van twijfel Uw Bang &
Olufsen handelaar.

O P S T E L L I N G
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Bevestigen van de ontvan-
ger tegen de wand
1 Gebruik de muurbeugel als

mal, teken de gaten af en
boor de gaten in de muur.

2 Gebruik de beide bijgelever-
de schroeven en pluggen
(A), om de muurbeugel vast
te zetten.

3 Heeft U de ontvangerkabel
vastgezet (zie pagina 6),
plaats de ontvanger dan op
de muurbeugel en zet hem
met de kleine schroef vast
(B).

4. Zet de kabel op de wand
vast en leg deze naar de
versterkerkast.

Montage van de verster-
kerkast aan de wand
De achterzijde van de verster-
kerkast is voorzien van twee
‘sleutelgaten’ (C) die U kunt
gebruiken om de kast b.v. aan
de wand te hangen.
Opmerking! Lichte scheidings-
wanden zijn vaak gemaakt
van gipsplaten die weer beve-
stigd zijn op houten balken.
Gipsplaten zijn niet sterk ge-
noeg om het gewicht van de
versterkerkast te dragen! Let
er bij montage van de verster-
kerkast tegen zo’n wand dan
ook op dat U de speciale daar-
voor bestemde schroeven en
pluggen gebruikt.

A

A

B

C C
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A A N S L U I T I N G E N6

BeoLink Passive ontvanger
Gebruik de bijgeleverde kabel
(of de als extra leverbare spe-
ciale lage capaciteitskabel als
genoemd op pagina 4) en sluit
de BeoLink Passive ontvanger
als volgt aan:
1 Knip de kabel op de gewen-

ste lengte af (van de
BeoLink Passive versterker-
kast naar de ontvanger) en
maak deze als aangegeven
blank.

2 Steek het uiteinde van de
kabel door de kabelklem (F)
en sluit de aders op de aan-
sluitlijst in de ontvanger aan
in de aangegeven volgorde.
Draai dan de klem (F) vast.

3 Breng de achterzijde weer
aan en bevestig de BeoLink
Passive ontvanger aan de
wand als aangegeven op
pagina 5.

4 Verbind de kabel met de
aansluiting IR van de
BeoLink Passive versterker-
kast.

Behandel alle kabels met de
grootste zorg. Leg de kabels
niet in scherpe hoeken en let
er op dat U ze niet verdraaid.
Vermijd afknellen van kabels
en zorg dat er niet op wordt
getrapt.

F

1
2
3
4
5

D E

ED

35mm – 11/2"

5mm – 1/4"

Sluit de aders van de ontvan-
gerkabel aan op de klemmen
in de ontvanger in deze volg-
orde:

1 = Geel
2 = Grijs
3 = Groen
4 = Wit
5 = Bruin

Maak het einde van de ont-
vangerkabel blank. Draai de
draadjes van elke ader in el-
kaar en vouw ze dubbel.

Om de achterzijde van de
BeoLink Passive te verwijderen
draait U de beide schroeven
(D) er uit en de twee schroe-
ven (E) los.

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

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



7

BeoLink aansluitingen
In de centrale kamer: Verbind

de Master Link kabel met de
aansluiting MASTER LINK
kabel van het hoofdsysteem
en leg de kabel naar de aan-
sluitkast.

In de link kamer:  Verbind de
Master Link kabel met de
aansluiting MASTER LINK
van de BeoLink Passive ver-
sterkerkast en leg de kabel
naar de aansluitkast.

In de aansluitkast:  Verbind de
kabels als aangegeven in de
folder die bij de kast is ge-
voegd. Daarin staat infor-
matie over de vele mogelijk-
heden van de kast en hoe
de kabels worden aangeslo-
ten.

Luidsprekeraansluitingen
Sluit de passieve luidsprekers
op de uitgangen SPEAKERS 
L – R (resp. linker en rechter
luidspreker) van de versterker-
kast aan.

De aansluiting POWER LINK
wordt in de BeoLink Passive
opzet niet gebruikt.

MASTER LINKIR POWER LINK SPEAKERS
R     8 Ω     L

~

~

G

Lichtnetaansluiting
Verbind het lichtnetsnoer met
de aansluiting gemerkt ~ van
de BeoLink Passive versterker-
kast en zet het vast met de
klem (G).

Verbinding met
het hoofd-
systeem

Hoofdsysteem Link systeem

Aansluitkast
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G E R E E D  V O O R  G E B R U I K …8

Na alle verbindingen nog eens
gecontroleerd te hebben sluit
U het hoofdsysteem op het
lichtnet aan – en daarna de
BeoLink Passive versterkerkast.
Zodra de BeoLink Passive ver-
sterkerkast op het lichtnet
aangesloten is staat deze in
standby, wat wordt aangege-
ven door een klein rood lichtje
op de voorzijde. De versterker-
kast wordt automatisch in- en
uitgeschakeld en is gemaakt
om in standby te blijven wan-
neer deze niet wordt gebruikt.
Bij inschakeling wordt de indi-
catie groen.
Normaal gesproken is de
BeoLink Passive nu gereed
voor gebruik. In speciale op-
stellingen echter kan het
nodig zijn eerst de setup voor
te programmeren.
De BeoLink Passive kan voor
de volgende opstellingen wor-
den geprogrammeerd
(Opties):

Optie 0: Wordt gebruikt wan-
neer u de afstandsbediening
van de BeoLink Passive wilt
uitschakelen (weer inscha-
kelen door één van de an-
dere opties te Kiezen).

Optie 4: Wordt gebruikt wan-
neer u de BeoLink Passive
installeert in dezelfde
kamer als het centrale sy-
steem (b.v. in een grote L-
vormige kamer met twee af-
zonderlijke luisterposities).

Optie 5: Wordt gebruikt wan-
neer u een TV-toestel
plaatst in dezelfde kamer
als de BeoLink Passive.

Optie 6: Wordt gebruikt in
een opzet met het centrale
systeem in de ene en de
BeoLink Passive in een 
andere kamer, als beschre-
ven in deze gids (dit is de 
fabrieksinstelling).

Indicatie
Uit

Gebruik van een Beo4:
– Houd de toets • vast terwijl

U op LIST drukt.
Zodra de Beo4 display 
OPTION? aangeeft drukt U
op GO.

– Druk op LIST om L.OPT in de
display op te roepen en
toets het gewenste nummer
in (0, 4, 5 of 6).

Gebruik van een Beolink
1000:
– Druk op LINK, het gewenste

nummer (0, 4, 5 of 6) en dan
op STORE.

Het voorprogrammeren doet
U met een Bang & Olufsen af-
standsbediening. U doet dit
met het hoofd- èn het linksy-
steem op standby geschakeld.
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O N D E R H O U D 9

TIMER

PLAY

Maak de buitenzijde schoon
met een zachte, goed uitge-
wrongen, pluisvrije doek, die
U heeft bevochtigd met lauw
water waaraan een paar drup-
pels van een mild reinigings-
middel, bijvoorbeeld een af-
wasmiddel, zijn toegevoegd.
De koelribben op de voorzijde
van de versterker kunnen
schoongemaakt worden met
een zachte borstel en een stof-
zuiger.

Gebruik nooit alcohol of ande-
re oplossende vloeistoffen om
enig onderdeel van de
BeoLink Passive schoon te
maken!
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Dit product voldoet aan de
richtlijnen 89/336 en 73/23
van de Europese Unie.

Milieu-informatie
Dit Bang & Olufsen produkt is
afgeleverd in een verpakking,
die is gemaakt om het veilig van
de fabriek naar uw huis te
transporteren.
Bij het ontwerpen van onze
verpakkingen streven we naar
optimale bescherming. Waar
mogelijk worden kringloopma-
terialen toegepast. Voortdurend
blijven we aan het werk om
negatieve effekten op het milieu
van onze verpakkingen te
verminderen.
Alle nieuwe ontwikkelingen op
dit gebied volgen we op de
voet.
Golfkarton. Wordt gemaakt 

van tenminste 45% kringloop
grondstoffen. De drukinkt
bevat geen zware metalen,
en de doos kan worden
hergebruikt als grondstof
voor de papierfabrikage.

Geschuimde kunststoffen.
Worden vervaardigd zonder
gebruikmaking vanschade-
lijke inerte gassen. Kunnen
worden hergebruikt of ver-
brand, waarbij kooldioxyde
en water vrijkomen. In
korrelvorm bruikbaar voor
grondverbetering.

Plastic zakken. Alle plastic delen 
zijn vrij van PVC en kunnen
worden hergebruikt of ver-
brand, waarbij kooldioxyde
en water vrijkomen.

Batterijen verwisselen. Met 
klem verzoeken wij u bij het
verwisselen van de batterijen
in de afstandsbediening, de
oude batterijen te zien als
chemisch afval en deze op de
daartoe geëigende verzamel-
punten te deponeren.

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.

O V E R I G E  I N F O R M A T I E
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I N T E R N A T I O N A L E  G A R A N T I E 11

Dit Bang & Olufsen produkt
wordt gegarandeerd 
op zowel de gebruikte
materialen als de fabricage.
De garantie bepalingen gelden
in het land van aankoop, maar
zullen tevens worden
nagekomen door erkende
dealers van Bang & Olufsen in
andere landen. De garantie
termijn in het land van aankoop
heeft prioriteit boven die van
andere landen, óók wanneer
daar verschil in bestaat.
Om onder garantie aanspraak
op service te kunnen maken, is
een certificaat mer de volgende
informatie nodig:
-   Naam van het produkt en het

typenummer
-   Serienummer
-   Datum van aankoop
-   Garantie termijn
-   Handtekening van de dealer

of de 
handelaar

Wanneer U van plan bent het
produkt in een ander land dan
dat van aankoop te gaan
gebruiken, kan het nodig zijn
dat het wordt gemodificeerd om
op het zendsysteem, de
netspanning, enz., te kunnen
werken. Wij raden U daarom
aan voordat U vertrekt contact
op te nemen met Uw Bang &
Olufsen handelaar. De hieraan
eventueel verbonden kosten
vallen niet onder de garantie.
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