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V O O R D A T  U  B E G I N T ...2

Wanneer U de BeoLink Video
set installeert bevelen wij U
deze volgorde aan:
1  Schakel alle apparatuur uit

en neem de stekkers uit het
stopcontact.

2  Installeer de set.
3  Sluit alle apparatuur op het

lichtnet aan.
4  Programmeer de

apparatuur.

De volgende Beovision TV’s
kunnen als extra TV in een
lokale kamer worden
gebruikt:
•  Beovision MX

7000/6000/4000 en LX
6000/5000/5500/4500

•  Beovision MX 5500/3500 en
LX 5000/4000

•  Beovision MX 5000/4500 en
MX 3000

•  Beovision LX 2802/2502 en 
LX 2800 / 2500

Afhankelijk van de leeftijd
kan Uw extra TV een
modificatie in de setup nodig
hebben om optimaal te
kunnen werken (raadpleeg
Uw Bang & Olufsen
handelaar).

Opstel-aanwijzingen
In deze gids wordt in detail
beschreven hoe de BeoLink
Video set in een BeoLink
distributie systeem moet
worden geïnstalleerd. Met
deze set kunt U een Beovision
TV (een type zonder BeoLink
aansluiting) als extra TV in
zo’n systeem gebruiken.

Wanneer U nog nooit
kabel-aansluitingen heeft
gemaakt, raden wij U aan dit
aan Uw Bang & Olufsen
handelaar over te laten.
Tevens raden we U aan de
instructies in deze gids
nauwgezet op te volgen.

De handleiding die
eveneens bij deze BeoLink
Video set is gevoegd,
beschrijft hoe U het lokale
systeem bedient na de
installatie.

BeoLink systeem
Het BeoLink distributie
systeem biedt U in de lokale
kamer beeld en geluid, plùs
de controle over elke bron
van het centrale systeem.
Vanzelfsprekend kunt U de
extra TV nog altijd
onafhankelijk van het TV-
toestel in het centrale systeem
gebruiken.

Uw lokale kamer dient via
een speciale (BeoLink) kabel
met de centrale kamer
verbonden te zijn. Om de
BeoLink kabel van het
centrale systeem en de kabel
van de BeoLink Video box aan
elkaar te zetten heeft U een
BeoLink aansluitkast nodig.
Verder, om de installatie af te
ronden, heeft U een normale
antennekabel en de
bijbehorende pluggen nodig.

Deze toebehoren zijn
verkrijgbaar bij Uw Bang &
Olufsen handelaar.
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De centrale kamer is de kamer
waarin het audiosysteem
en/of het videosysteem zijn
opgesteld (centrale kamer).

De lokale kamer is die waar U
een extra TV (aangesloten op
het centrale systeem via de
BeoLink installatie) heeft
opgesteld.

Opmerking: De opbouw en
elektrische codes kunnen van
plaats tot plaats verschillen.
Overtuig U ervan dat deze in
overeenstemming zijn met de
eisen. Bang & Olufsen kan
niet wettelijk aansprakelijk
worden gesteld voor
verwondingen of schade die is
ontstaan door onjuiste
installatie.
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4 A A N S L U I T I N G E N

Sluit Uw BeoLink Video kast
als volgt aan:
In de lokale kamer: Verbind

de vlakke meerpolige plug
via een BeoLink kabel met
de aansluiting MASTER
LINK van de BeoLink Video
kast, en leg de kabel naar
de BeoLink aansluitkast. 
Verbind de aansluiting
AUDIO AUX LINK van de
BeoLink Video kast via een
Audio Aux Link kabel (7-
pens DIN) met de
aansluiting AUDIO AUX
LINK (of LINE) van de extra
TV.

In de centrale kamer: Verbind
de vlakke meerpolige plug
via een BeoLink kabel met
de aansluiting MASTER
LINK (of BEOLINK) van het
centrale systeem en leg de
kabel naar de BeoLink
aansluitkast.

In de BeoLink aansluitkast:
Verbind de kabels als
beschreven in de bij de kast
gevoegde instructies. Hierin
vindt U ook informatie over
de vele mogelijkheden van
de kast en hoe de kabels
worden aangesloten.

Antenne-aansluiting
Om de videosignalen van het
centrale systeem naar de
extra TV te brengen is een
antenne-verbinding tussen
beide kamers noodzakelijk:

Gebruik normale
antennekabel (coax) en sluit
de ene zijde aan op de
uitgang RF OUT van de
centrale TV en de andere op
de antenne-ingang van de
extra TV.

Opstelling
Stel de BeoLink Video kast op
een droge plaats op, d.w.z.
niet buiten (de kabels mogen
wel buiten langs worden
gelekt). Eenmaal aangesloten
de kast tegen de wand
bevestigen – b.v. verborgen
achter de extra TV.

BeoLink aansluiting naar het
centrale systeem.

Audio Aux Link
aansluiting naar 
de extra TV

OPMERKING! Neem alle
netstekkers van het gehele
Bang & Olufsen systeem uit
het stopcontact voordat U de
aansluitingen gaat maken.
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Lichtnet-aansluiting
Om een juiste werking van
het geheel te krijgen, is het
essentieel dat U het centrale
systeem en de extra TV op het
lichtnet aansluit voordat U de
BeoLink Video box op het
lichtnet aansluit.

OPMERKING! Kabels dienen
altijd met zorg behandeld te
worden. Let er bij het leggen
van de kabels op dat U ze niet
te scherp knikt of verdraait.
Vermijd ook knellen of
klemmen van de kabels.

BeoLink aansluitkast

BeoLink
Video box

Antenne-aansluiting

Centraal systeem Lokaal Systeem (extra TV)
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6 G E R E E D  V O O R  G E B R U I K  .  .  

Voordat U het systeem in
gebruik neemt dienen een
paar instellingen specifiek
voor Uw systeem te worden
gemaakt.

AV opzet programmeren
De AV opzet van Uw extra TV
dient geprogrammeerd te
worden om op de bevelen
van de afstandsbediening te
kunnen reageren.

Zoek Uw TV op in het
overzicht hiernaast en
programmeer de opzet als
aangegeven (de fabrieks-
instelling is Option 1 .
Om de instelling weer terug
te zetten volgt U de
instructies weer op, maar nu
drukt U op 1 of U kiest TV:
OPTION 1).

Het programmeren doet U
via de afstandsbediening en
met het hoofdsysteem op
standby!

Beovision model:

MX 7000/6000/4000 (Beo4)

MX 7000/6000/5500/4000/3500
en
LX 6000/5500/5000/4500/4000
(Beolink 1000)

MX 5000/4500/3000

LX 2802/2502

LX 2800/2500 (met ingebouwde
Datalink moduul)

Programmeren:

Houd de toets • vast terwijl U op
LIST drukt. Zodra de Beo4
display OPTION? aangeeft, drukt
U op GO. Druk op LIST om V.OPT
op te roepen en kies dan 2.

Terwijl de TV in standby staat
drukt U op PICTURE, 2, STORE.

Terwijl de TV in standby staat
drukt U op PICTURE, 2, STORE
en dan PICTURE, 5, STORE.

Schakel de TV in. Druk op SHIFT,
TEXT om de in-beeld display op
te roepen. Kies dan TV: OPTION
2 en TV: MASTER.

Volg de aanwijzingen op in de
installatiegids van de Datalink
moduul.

Wanneer U vanuit de link
kamer met de afstandsbedie-
ning een videobron start, b.v.
SAT of V.TAPE, schakelt Uw
extra TV automatisch naar het
juiste programmanummer (als
aangegeven in het overzicht
op de volgende pagina), en
kunt U naar de gekozen bron
in het centrale systeem kijken
op de extra TV.

Is het centrale videosysteem
opgebouwd rond een
BeoVision MX/LX van
bovengenoemde typen en
een Bang & Olufsen
videorecorder, dan is de
fabrieksinstelling van de
videofrequentie van de extra
TV correct voor die van het
centrale systeem.

Is Uw TV in de centrale kamer
van een type met een inge-
bouwde systeem-modulator
(b.v. een BeoVision Avant),
die de signalen van de
centrale videobronnen op één
frequentie doorgeeft, dan
zoekt U de extra TV op in het
overzicht op de volgende
pagina en U voert de daar
gegeven instructies uit.

Video zendfrequentie
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3500485 0958
Printed in Denmark
by Bogtrykkergården a-s, Struer

Beovision MX 7000/6000/4000 gemerkt
BEO4 op de achterzijde en geen tweede
videorecorder in het centrale systeem

Beovision MX als hierboven aangegeven en
een tweede videorecorder in het centrale
systeem

Beovision MX 7000/6000/4000 niet gemerkt
met BEO4 op de achterzijde.
of
LX 6000/5500/5000

Beovision MX 5500/3500
of
LX 4500/4000

Andere TV’s die in deze gids zijn genoemd

• Kies LINK, TV op de Beo4.
• Stem de TV af op de videofrequentie van het centrale
systeem en sla deze op kanaal P60 op.

• Sla de videofrequentie op P60 op als hierboven
aangegeven.
• Kies V.TAPE2 op de Beo4 en neem dan de Audio Aux
Link kabel los (zie pag. 4).
• Stem de TV af op de videofrequentie van de tweede
videorecorder en sla deze op P61 op.
• Breng tenslotte de Audio Aux Link kabel weer aan.

• Kies V.TAPE op de afstandsbediening en neem dan de
Audio Aux Link kabel los (zie pag. 4).
• Stem de TV af op de videofrequentie van het centrale
systeem en sla deze op P60, P61, P63 en P64 op. (De
videofrequentie van een tweede videorecorder, indien
aanwezig, wordt opgeslagen op P62.)
• Breng tenslotte de Audio Aux Link kabel weer aan

• Kies V.TAPE op de afstandsbediening en neem dan de
Audio Aux Link kabel los (zie pag. 4).
• Stem de TV af op de videofrequentie van het centrale
systeem en sla deze op P46, P47, P49 en P50 op. (De
videofrequentie van een tweede videorecorder, indien
aanwezig, wordt opgeslagen op P48.)
• Breng tenslotte de Audio Aux Link kabel weer aan

• Kies LINK, V.TAPE op de afstandsbediening.
• Stem de TV op de videofrequentie van het centrale
systeem af en druk op SHIFT, 2. Sla deze frequentie op
een vrije positie op.
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