
BeoLab 8000

Handleiding





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.

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.
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De vier rubber voetjes 
moeten op het basisstation 

gemonteerd worden



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 één 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.
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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



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 één paar (zoveel als U wilt
eigenlijk) BeoLab 8000 luidsprekers op Uw
Beomaster of Beovision aansluiten.
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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.



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
ingeschakeld zodra een signaal van de receiver
wordt ontvangen. Een paar minuten nadat het
signaal is opgehouden worden zij 
uitgeschakeld.
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Het rode standby
lichtje wordt groen
zodra de luidsprekers
ingeschakeld zijn



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



Wijzigingen voorbehouden!
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