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3B E O S O U N D  O U V E R T U R E

In de opstel-aanwijzingen wordt uitgelegd hoe U het
BeoSound Ouverture gereed maakt voor gebruik. Verder
hoe U het systeem opstelt met een paar bijpassende
Beolab 2500 luidsprekers, of met een paar actieve Bang
& Olufsen luidsprekers.

De BeoSound Ouverture kan ook gebruikt worden in
een geheel geïntegreerd Bang & Olufsen systeem (zie de
paragraaf ‘Gereed voor gebruik...’).

Wij raden U aan de aanwijzingen in deze gids
nauwgezet op te volgen.

Raadpleeg de BeoSound Ouverture handleiding
(eveneens bijgevoegd) voor gedetailleerde informatie
omtrent de bediening.

Inhoud

4 Voordat U begint...

5 Opstelling 

6 Aansluitingen 

9 In elkaar zetten 

10 Gereed voor gebruik...

12 Onderhoud

14 Internationale garantie

Opmerking: Sluit de BeoSound
Ouverture pas op het lichtnet
aan wanneer U geheel klaar
bent met opstellen en
aansluiten!
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V O O R D A T  U  B E G I N T ...4

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn
voordat U met het opstellen van de BeoSound
Ouverture begint:
• één stel glazen deurtjes (links en rechts).
• één kabelafdekking, voor het verbergen en bevestigen

van de kabels op de achterzijde van de BeoSound
Ouverture.

• één lichtnetsnoer
• één paar actieve Bang & Olufsen luidsprekers met

aansluitmateriaal

Wij raden U aan het systeem in onderstaande volgorde
te installeren:
1 Stel de BeoSound Ouverture op daar waar U deze wilt

gaan gebruiken.
2 Stel de luidsprekers en alle andere apparatuur op.
3 Sluit alle kabels op de juiste connectoren op de

achterzijde van de BeoSound Ouverture aan (maar
nog niet op het lichtnet!).

4 Leg de kabels in de groeven van de afdekking en
bevestig de laatste op de achterzijde van de BeoSound
Ouverture.

5 Bevestig de glazen deurtjes.
6 Sluit nu het systeem op het lichtnet aan.

Voltooi de opstel-procedure nu als beschreven onder
‘Gereed voor gebruik...’ en maak de voorinstellingen
voor geluid, de belangrijkste radiozenders, enz. als
beschreven in de handleiding van de BeoSound
Ouverture.
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O P S T E L L I N G 5

U kunt Uw BeoSound Ouverture op talloze manieren
opstellen. Door de compacte bouw kunt U het apparaat
direct naast Uw luisterpositie opstellen, wat ook handig
is voor directe bediening van het systeem. Verder is een
speciale voet leverbaar, en kan het op tafel of op een
boekenplank worden opgesteld. Tenslotte is een
speciale muurbeugel beschikbaar voor wandmontage.
Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor nadere
informatie omtrent deze toebehoren.

Vermijd opstelling in direct zonlicht, bij kachels en
andere warmtebronnen. Stel de BeoSound Ouverture zo
op dat voldoende ventilatie mogelijk is en – in het geval
U het systeem met alternatieve actieve luidsprekers
gebruikt – denk er dan aan voldoende ruimte vrij te
laten voor het openen en sluiten van de glazen deurtjes.

De BeoSound Ouverture op de
extra leverbare voet (met een
paar alternatieve actieve luid-
sprekers). De voet heeft ruimte
voor compact discs en cassettes.

Dankzij de slanke kast kan de
BeoSound Ouverture vrijwel
overal een plaatsje vinden.
Maar zorg er voor dat er vol-
doende ruimte voor ventilatie
open blijft.
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A A N S L U I T I N G E N6

FM-
antenne

Als geen permanente FM
antenne beschikbaar is, kunt u
een kamerantenne bevestigen
aan de klem op de achterzijde
van de BeoSound Ouverture.

Bij gebruik van een AM ring-
antenne eerst de zender
afstemmen en dan de antenne
richten voor optimale
ontvangst.

Het aansluitpaneel op de
achterzijde van de BeoSound
Ouverture is van de volgende
connectoren voorzien:
• Twee antenne-ingangen.
• Eén lichtnet-ingang.
• Twee uitgangen voor actieve

luidsprekers.
• Eén aansluiting voor BeoLink.
• Eén ingang voor extra

apparatuur.

Lichtnet

Luidsprekers

Extra
apparatuur

BeoLink
aansluiting

Antenne

Sluit de FM-antenne op de FM ingang aan en de AM-
antenne op de AM ingang.

Luidsprekers

Sluit de actieve Bang & Olufsen luidsprekers aan op de
uitgangen POWER LINK.

Wanneer U een paar alternatieve actieve luidsprekers
gebruikt, leg de kabels dan in de kabelafdekking als
aangegeven op de volgende pagina (voor Beolab 2500
luidsprekers, zie pagina 8).

Vergeet niet de L•R•LINE schakelaar op de actieve
luidsprekers op L en R (linker en rechter kanaal) te
zetten.

Extra apparatuur

Sluit de extra apparatuur aan op de aansluiting AUX.

Deze ingang is voor het aansluiten van geschikte Bang &
Olufsen apparatuur, b.v. een tweede cassettedeck, of
een platenspeler (met ingebouwde voorversterker). De
aansluiting is ook geschikt voor apparatuur van andere
merken. Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor
nadere details.

AM-
antenne
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BeoLink aansluiting

De aansluiting MASTER LINK wordt gebruikt om de
BeoSound Ouverture en een geschikt Bang & Olufsen
videosysteem onderling te verbinden. Verbind één plug
van de BeoLink kabel met de BeoSound Ouverture en de
andere zijde met de overeenkomstige aansluiting van de
BeoVision TV.

De aansluiting kan ook gebruikt worden voor BeoLink
distributie. Op het BeoLink systeem kunnen in het hele
huis extra luidsprekers worden aangesloten, waardoor
in elke kamer naar de BeoSound Ouverture geluisterd
kan worden. Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar.

Netaansluiting

Sluit het netsnoer op de netingang aan, maar nog niet
op het stopcontact.

Zet de kabelafdekking vast op
de achterzijde van de BeoSound
Ouverture:
a Steek de onderzijde in de

uitsparing.
b Druk de bovenzijde vast in de

achterzijde.
c Druk de kabelafdekking

omhoog tot de pennen op
hun plaats zitten.
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> Aansluitingen8

Beolab 2500 luidsprekers
Op deze pagina leest U hoe de
bijpassende Beolab 2500
luidsprekers op de BeoSound
Ouverture worden aangesloten:
• Leg alle verbindingen in de

kabelafdekking als
aangegeven.

• Zet de kabelafdekking vast
op de achterzijde van de
BeoSound Ouverture (zie
pagina 7).

• Sluit alle kabels op de juiste
aansluitingen aan.

Extra kabels, b.v. van extra
apparatuur kunnen eveneens
achter de kabelafdekking
verborgen worden. Vergeet in
dat geval niet de apparatuur op
de BeoSound Ouverture aan te
sluiten voordat U de kabel-
afdekking op de achterzijde
vastzet.
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I N  E L K A A R  Z E T T E N 9

Glazen deurtjes

De sticker op elk van de deurtjes geeft aan welk deel
omhoog moet wijzen en welke zijde naar het midden
van de BeoSound Ouverture moet wijzen.

Zet de deurtjes één voor één vast op de voorzijde van de
BeoSound Ouverture door de bevestiging in de
overeenkomstige uitsparingen van het apparaat te
steken. Druk voorzichtig op elk van de
bevestigingspunten tot U een klik hoort. De klik geeft
aan dat het deurtje op zijn plaats zit.

Behandel de glazen deurtjes met zorg! Mocht er een
barst in komen, of zijn ze op een andere manier
beschadigd, vervang ze dan onmiddellijk om
verwonding te voorkomen. U kunt nieuwe deurtjes
bestellen via Uw Bang & Olufsen handelaar.
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G E R E E D  V O O R  G E B R U I K ...10

Om het opstellen af te ronden
dienen de voorinstellingen van
geluid, favoriete zenders, enz.
gemaakt te worden, als
beschreven in de handleiding
van de BeoSound Ouverture.

Wanneer U klaar bent met het opstellen van Uw
BeoSound Ouverture (en eventuele andere apparatuur)
sluit U het met het bijgeleverde netsnoer op het lichtnet
aan. Een klein rood lampje verschijnt in de display, als
teken dat het systeem in standby staat en gereed is voor
gebruik.

Om er echter voor te zorgen dat het systeem correct
werkt, kan het nodig zijn de juiste optie te
programmeren. De BeoSound Ouverture kan op de
volgende opzetten worden geprogrammeerd (options):
Optie 0. Wordt gebruikt in een volledig geïntegreerd AV

systeem als er geen luidsprekers zijn aangesloten op
de BeoSound Ouverture.

Optie 1. (Fabrieksinstelling). Wordt gebruikt in een één-
kamer opzet wanneer de BeoSound Ouverture
zelfstandig is, of in een geïntegreerde AV-opzet (met
een paar actieve luidsprekers, aangesloten op de
BeoSound Ouverture).

Optie 2. Voor een geïntegreerde AV opzet in twee
kamers.

Op de volgende pagina ziet U verschillende
opstellingen. In alle situaties is BeoLink distributie van
geluid (en beeld) naar andere kamers in huis mogelijk.
Raadpleeg voor nadere informatie Uw Bang & Olufsen
handelaar.

Met de Beo4:
– Houd de toets • vast terwijl U

op LIST drukt. Wanneer de
display van de Beo4 OPTION?
vraagt, drukt U op GO.

– Druk eenmaal op LIST om de
A.OPT op te roepen en toets
vervolgens het juiste nummer
(0, 1 of 2) in.

U maakt de voorinstellingen
met de Bang & Olufsen
afstandsbediening terwijl het
systeem in standby staat.

Met een Beolink 1000:
– Druk op SOUND, dan op het

juiste nummer (0, 1 of 2) en
tenslotte op STORE.
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In een geheel geïntegreerd
Bang & Olufsen AV systeem,
fungeert de BeoSound
Ouverture als audiobron. Het
geluid wordt weergegeven via
de luidsprekers van de
BeoVision TV – of, als hier
aangegeven, via een stel actieve
luidsprekers die op de TV zijn
aangesloten.

In een geïntegreerde opzet in
één kamer is een paar actieve
luidsprekers op de BeoSound
Ouverture aangesloten (U kunt
daarvoor de Beolab 2500 of
alternatieve Bang & Olufsen
luidsprekers gebruiken).

In een geïntegreerde opzet in
twee kamers fungeert de
BeoSound Ouverture met een
stel actieve luidsprekers in de
ene kamer en het videosysteem
in de andere.

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

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



O N D E R H O U D12

Gebruik een droge zachte doek
om stof van de BeoSound
Ouverture te verwijderen.

Gebruik nooit alcohol of
oplossende stoffen om enig
onderdeel van de BeoSound
Ouverture schoon te maken!

Voordat U de BeoSound Ouverture schoonmaakt, raden
wij U aan de stekker uit het stopcontact te nemen om te
voorkomen dat de deurtjes steeds automatisch open en
dicht gaan. Terwijl het systeem niet is aangesloten kunt
U de deurtjes met de hand openen; doe dat voorzichtig,
er is maar weinig kracht voor nodig.

Om de glazen deurtjes aan de binnenzijde schoon te
maken kunnen deze verwijderd worden. Verwijder de
deurtjes door deze stevig vast te pakken (één voor één
en terwijl ze open staan) en trek ze zeker maar
voorzichtig naar U toe, om ze uit de bevestiging te
nemen. Maak ze schoon met een milde raamreiniger.

Bevestig de deurtjes weer als eerder beschreven in deze
gids. Laat de deurtjes half open voordat U de BeoSound
Ouverture weer op het lichtnet aansluit.

Bandloop

De bandloop, dat zijn de koppen, aandrukrollen en
andere delen waarmee de band in aanraking komt bij
opname en weergave – dient zo nu en dan
schoongemaakt te worden om te voorkomen dat stof en
vuil zich er op vastzet. Het is een goede gewoonte dat te
doen telkens voor een opname.

Gebruik hiervoor een koppen-
reinigingsset of een simpele
wattetip, gedoopt in een
speciale voor dit doel gemaakte
vloeistof. Schoonmaken terwijl
er geen cassette in het deck ligt:

• Druk op A.TAPE. De kop en
de rechter aandrukrol komen
naar voren, zodat U deze
kunt schoonmaken.

• Druk op TURN. Nu komen de
kop en de linker aandrukrol
naar voren.

• Druk op • of schakel naar een
andere bron wanneer U klaar
bent met schoonmaken.
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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
verbrand, waarbij
kooldioxyde en water
vrijkomen. In korrelvorm
bruikbaar voor
grondverbetering.

Plastic zakken. Alle plastic delen 
zijn vrij van PVC en kunnen
worden hergebruikt of
verbrand, 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
verzamelpunten te
deponeren.

Het geel-zwarte label op de
achterzijde dient als
waarschuwing dat het apparat
een lasersysteem bevat en is
geclassificeerd als een klasse 1
laser produkt. Neem in geval
van problemen met deze
compact disc speler contact op
met Uw Bang & Olufsen
handelaar. Het apparaat dient
uitsluitend door gewalificeerde
vakmensen te worden geopend.

WAARSCHUWING: Het gebruik
van instellingen, correcties of
methoden anders dan hier
beschreven kan U blootstellen
aan gevaarlijke straling.

Deze produkt voldoet aan de
eisen van de EG richtlijn 82/336
inzake hoogfrequent
interferentie.

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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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 E14

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.

List of distributors
Australia Bang & Olufsen (Australia) Pty. Ltd.

136 Camberwell Road
East Hawthorn 3123, Victoria
Tel.: (03) 882-1256

Austria Bang & Olufsen Ges.m.b.H.
Hietzinger Kai 137A
1130 Wien
Tel.: (1) 878 09-0

Belgium S.A. Bang & Olufsen N. V.
Koningin Astridlaan 53
1780 Wemmel
Tel.: (02) 460 07 11

Canada Bang & Olufsen (Canada)
A Division of Lenbrook Industries Ltd.
633 Granite Court
Pickering, Ontario L1W 3K1
Tel.: (416) 831-6333

Denmark Bang & Olufsen Denmark A/S
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer
Tel.: 97 85 45 00

Eastern Eur. Cory International
Vester Allé 7
8000 Aarhus C
Denmark
Tel.: 86 19 66 88

Finland Oy Bang & Olufsen Ab
Kuortanegatan 1
00520 Helsinki
Tel.: (90) 146 4400

France Bang & Olufsen France S.A.
19 Rue des Bretons
93218 La Plaine-Saint-Denis Cedex
Tel.: (01) 49 46 09 60

Germany Bang & Olufsen Deutschland GmbH
Rudolf Diesel Straße 8
82205 Gilching b. München
Tel.: 08105 / 3890

Greece Th. Athanassopoulos Corp. 
27 km N. Road Athens, Lamia
190 14 Afidnes, 
Athens 
Tel.: (0295) 22 625 -29

Hong Kong Bang & Olufsen (Hong Kong) Ltd.
G/F, TRP Commercial Centre,
No. 18, Tanner Road
North Point
Tel.: 516-9633
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Indonesia Bang & Olufsen Centre
Plaza Indonesia, 3rd floor, 82-83
Jakarta
Tel.: (021) 310 75 85

Italy DODI S.p.A.
Via San Francesco d’Assisi, 31
20090 OPERA MI
Tel.: 02/57 60 62 28

Japan Marantz Japan, Inc.
1-11-9, Ebisuminami
Shibuya-ku, Tokyo 150
Tel.: 03-3719-2231

Korea Dai Young Industrial Co. Ltd.
1027-5, Bangbae-Dong
Seôcho-ku, Seoul (137-060)
Tel.: (2) 588-3960

Kuwait Marafie Sons & Co
P.O. Box 122
Safat 13002
Tel.: 244 99 25

Netherlands Bang & Olufsen Nederland b.v.
Postbus 111
1200 AC Hilversum
Tel.: 035-260622

New Zealand Bang & Olufsen (New Zealand) Pty. Ltd.
125 Parnell Road
Parnell, Auckland
Tel.: (09) 358 2235

Norway Bang & Olufsen A/S
Postboks 7034
3007 Drammen
Tel.: 03-823790

Portugal Antonio Churro, Lda
Rua D Joao V, 6a
Porta 4 (ao Rato)
1200 Lisboa
Tel.: 1-3870 945

Saudi Arabia Arabian Sounds & Lights
Osama Siraj Zahran Ests.
P.O. Box 12-374
Jeddah 21473
Tel.: (2) 66 51 695

Singapore Bang & Olufsen Singapore Pte Ltd
601 Sims Drive, 01-07
Pan 1 Complex
Singapore 1438
Tel.: 74 87 262

Spain Bang & Olufsen España S.A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 14,5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: (1) 661-6575

Sweden Bang & Olufsen Svenska AB
Box 274
401 24 Göteborg 
Tel.: (0) 31 80 26 80

Switzerland Bang & Olufsen AG
Grindelstraße 15
8303 Bassersdorf
Tel.: 01-838 81 11

UK Bang & Olufsen UK Ltd
Eastbrook Road
Gloucester GL4 7DE
Tel.: 0452-307377

USA Bang & Olufsen of America, Inc.
1200 Business Center Drive
Mount Prospect
Illinois 60056
Tel.: 1 708 299 9380

3502967 0961
Printed in Denmark
by Bogtrykkergården a-s, Struer
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