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Pelare och fot
Det är enklast att montera ihop foten och
högtalaren om högtalaren ligger på ett bord.

För att skydda bordet och högtalaren från
repor, rekommenderar vi att du först lägger på
högtalarens skyddsomslag på bordet.

De delar som behövs för monteringen av 
BeoLab 6000 följer med högtalarna:

1 Sexkantnyckel
3 Skruvar (per högtalare)

Häng på plattan på de två pinnarna i botten på
högtalaren (var försiktig så att du inte tappar
plattan!)

Sätt i de tre skruvarna och dra åt dem med
sexkantnyckeln.

Placering
BeoLab 6000 tar upp väldigt lite golvyta. Du kan
faktiskt placera dem där det är mest lämpligt
beroende på hur ditt rum ser ut och var du sitter
och lyssnar.

Kom bara ihåg att när du planerar var du ska
placera högtalarna, att alla högtalarna i en
installation ska anslutas till nätet och att de är
gjorda för att vara på hela tiden!

BeoLab 6000 är endast avsedd att användas i
torra omgivningar. 
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När du har monterat ihop högtalarna, är de
färdiga att anslutas till ditt audio- eller
videosystem och till nätet.

Anslutningspanelen finns i botten av 
BeoLab 6000. Använd illustrationerna på
följande sidor, och symbolerna som finns
tryckta på bottenplattan, som vägledning.

Anslutning till Bang & Olufsen produkter
Anslut BeoLab 6000 till din Beomaster/
Beovision med den bifogade 8-poliga Power
Link kabeln. Anslut den ena änden i ett av
Power Link uttagen på BeoLab 6000 och den
andra änden i ett av de båda Power Link
uttagen på antingen din Beomaster eller
Beovision (se bruksanvisningen till Beomaster/
Beovision).

När du anslutit högtalarna, ska omkopplaren
märkt L • R • LINE ställas i antingen läge L eller
R:

L för vänster högtalare
R för höger högtalare

För att använda så få kablar som möjligt kan
du dra den första kabeln från din Beomaster/
Beovision till den ena högtalaren och därifrån
till nästa högtalare genom att använda Power
Link uttag nummer två, som visas på
illustrationen. Du kan naturligtvis även ansluta
båda högtalarna i Power Link uttagen på din
Beomaster/Beovision om det passar bättre för
din installation.

Du kan ansluta mer än ett par (faktiskt upp till
tio par) BeoLab 6000 högtalare till ditt system.
Du behöver bara dra en Power Link kabel från
högtalare till högtalare. Kom bara ihåg att ställa
L • R • LINE omkopplaren i rätt läge för vänster-
och högerhögtalare.

POWER LINK1 2

L R
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Anslutning till icke-Bang & Olufsen-produkter
Phono uttaget märkt LINE ska användas
istället för Power Link uttagen om 
BeoLab 6000 ansluts till en icke-Bang &
Olufsen-produkt (t ex med användning av en
kabel, reservdelsnr. 6270595).

När du har anslutit BeoLab 6000 ska
omkopplaren märkt L • R • LINE ställas i läge
LINE, som visas på bilden.

Anslutning till nätet
Anslut BeoLab 6000 till nätet genom att
använda den bifogade nätsladden.

LINE

Dra kablarna till och från BeoLab 6000 genom
kabelrännorna undertill på den bakre delen av

högtalarens bottenplatta.
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I det ögonblick du ansluter BeoLab 6000 till
nätet, tänds en liten röd indikator på fronten,
bakom tyget, vilket visar att högtalaren är i
stand-by läge.

När du startar ditt Bang & Olufsen audiosystem
(eller videosystem) startas BeoLab 6000
samtidigt.

Den röda stand-by indikatorn blir grön, vilket
visar att högtalaren är på.

När du stänger av ditt system, eller om du
tystar (Mute) ljudet tillfälligt, blir indikatorn
omedelbart röd, som ett bevis på att
högtalaren är i stand-by läge.

Om BeoLab 6000 högtalarna ansluts till ett
icke-Bang & Olufsen-system, via phono
uttagen (LINE), startar de när de tar emot en
signal från systemet. De stängs av igen några
minuter efter det att signalen försvunnit.

1

1. Den röda stand-by indikatorn blir grön när
högtalarna slås på.
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Rengör BeoLab 6000 med en mjuk, väl urvriden
trasa som du har fuktat en lösning av ljummet
vatten och några få droppar milt rengörings-
medel, t ex diskmedel.

OBS! Använd aldrig alkohol eller andra
lösningsmedel för att rengöra BeoLab 6000
högtalarna.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i 
EU-direktiv 89/336 samt 73/23.
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www.bang-olufsen.com
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