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Til det norske marked:
Mekaniske og elektroniske komponenter i
produktene slites ved bruk. Det må derfor
påregnes reparasjoner og utskiftning af
komponenter innenfor kjøpslovens
reklamasjonstid, som må regnes som
vedlikehold av produktene. Slik vedligehold
gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot
forhandler eller leverandør, og må bekostes af
kjøper.



Når De har samlet højttaleren er den klar til at
blive tilsluttet Beomasteren eller Beovisionen
og til lysnettet. (Følg vedlagte samleinstruk-
tion.)

Forvis Dem om at De har monteret de korrekte
fødder på soklen: afrundede fødder til
træ/parket gulve eller andre former for bart
gulv; spidse fødder til tæppebelagt gulv.

Placering
Beolab 8000 optager meget lidt plads på
gulvet. De kan i virkeligheden placeres hvor
det passer bedst ind i Deres indretning og til
Deres foretrukne lytteposition.

BeoLab 8000 er konstrueret til brug i tørre
rum.
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Den korrekte type fødder
monteres på soklen



Tryk let på det sorte dæksel (hvor det er
mærket PUSH), på bagsiden af keglen, for at
få adgang til stikpanelet.

Nu er tilslutningerne til lysnettet og den 
8-polede Power Link-stikdåse tilgængelige.

Forbind Beolab 8000 med Beomasteren eller
Beovisionen, ved at bruge det medfølgende 
8-polede Power Link-kabel. Den ene ende
tilsluttes Power Link-stikdåsen på højttaleren
og den anden ende til en af de to Power Link-
stikdåser på Beomasteren eller Beovisionen.

Når De har tilsluttet højttaleren til
Beomasteren eller Beovisionen, skal omskif-
teren, nedenunder Power Link-stikdåsen på
højttaleren, stilles på L eller R: L for venstre
højttaler og R for højre Højttaler.

Til sidst tilsluttes højttaleren lysnettet ved
hjælp af vedlagte netledning. For at sikre
netledningen mod at blive trukket ud
anbefaler vi, at De fastgør den til det sorte låg
med vedlagte kabelbinder (A).

Hvis højttaleren tilsluttes andre produkter end
Bang & Olufsen, skal De bruge phono-stik-
dåsen, nedenunder omskifteren, i stedet for
Power Link-stikdåsen. I dette tilfælde stilles
omskifteren på LINE.
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Bemærk: Typenummeret for Beolab 8000 står
på etiketten, som er placeret på indersiden af
dækslet til stikpanelet.

A

Lysnet

Power Link

Phono-stikdåse

L/R omskifter



Gummirøret der er vedlagt højttaleren er en
specielt konstrueret kabelskjuler til Beolab
8000. Brug det vedlagte værktøj til at “lyne”
kabeldækslet til, når du har placeret både
netledningen og Power Link kablet indenfor
dækslet.

De kan tilslutte mere end et par (i virkelig-
heden op til ti par) Beolab 8000 til Deres
Beomaster eller Beovision.
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En speciel adapter, bestillingsnummer
6270706, bruges når der tilsluttes flere par
Beolab 8000 til Deres Bang & Olufsen system.
Adapteren fåes som ekstra tilbehør hos Deres
Bang & Olufsen forhandler.



I det øjeblik De tilslutter højttaleren til lys-
nettet, viser der sig straks et lille rødt lys over
keglen bag højttalerstoffet. Dette indikerer at
højttaleren er i Stand-by.

Når De tænder for Deres Bang & Olufsen
audio- eller videosystem, tændes der samtidig
for Beolab 8000.

Det røde Stand-by lys skifter til grønt, som
tegn på at der er tændt for højttaleren.

Når De slukker for systemet, skifter lyset straks
til rødt, som tegn på at højttaleren er slukket.

Hvis Beolab 8000 er tilsluttet et ikke Bang &
Olufsen produkt, via phono-stikdåsen, tændes
højttaleren når der modtages et signal fra
systemet. Højttaleren slukkes igen et par
minutter efter at signalet er forsvundet.
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Det røde Stand-by lys
skifter til grønt når
højttaleren er tændt



Vedligeholdelse
Rengør Beolab 8000 med en blød, hårdt
opvredet fnug-fri klud, der er dyppet i lunkent
vand tilsat et par dråber mild rengørings-
middel, for eksempel et opvaskemiddel.

Det anbefales at fjerne støv på soklen med en
blød børste, før den rengøres med en svamp. 

Bemærk: Brug aldrig sprit eller andre opløs-
ningsmidler til rengøring.
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International garanti
Dette Bang & Olufsen produkt dækkes af en
garanti mod fabrikations- og materialefejl.
Garantibestemmelserne gælder i købslandet,
men vil også blive imødekommet af
autoriserede Bang & Olufsen forhandlere i
andre lande. 
Garantiperiodens længde i købslandet gælder
også i andre lande, selv i de tilfælde hvor der
er forskelle. For at kunne på opført service i
henhold til denne garanti kræves et bevis med
følgende oplysninger:

– Produktets navn og typenummer
– Apparatnummer
– Købsdato
– Garantiperiode
– Forhandlers eller leverandørs underskrift

Hvis De agter at bruge produktet i et andet
land end der, hvor det er købt, kan det være
nødvendigt at få det ombygget, så det
kommer til at passe til det sendesystem,
strømforsyning o.s.v., der bruges i det land, De
flytter til. Vi anbefaler Dem derfor at kontakte
Deres Bang & Olufsen forhandler, før De flytter
til et andet land. Omkostninger i forbindelse
med en sådan ombygning falder ikke ind
under denne garanti.

Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU
direktiv 89/336 og 73/23.

Miljømæssig information
Dette Bang & Olufsen produkt leveres i en
emballage, fremstillet til at beskytte og
transportere produktet sikkert, fra fabrikken
og hjem til Dem. I konstruktionen af
emballagen anvendes de mest miljøvenlige og
genanvendelige materialer, der kendes i dag,
og vi arbejder til stadighed med at mindske de
negative virkninger, som materialet kan have
på miljøet. Vi følger alle fremskridt med stor
interesse.
Bølgepappet er fremstillet af mindst 45%

genbrugsmateriale. Tryksværten indeholder
ikke tungmetaller og kassen er gen-
anvendelig i papirproduktionen.

Skumplast-dele er fremstillet uden brug af
skadelige drivgasser, og kan genanvendes.
Ved destruktion frigøres kuldioxid og vand.
Som granulat, anvendelig til jordfor-
bedringer.

Plastik-poser. Alle plastik dele er uden PVC og
kan genanvendes. Ved destruktion frigøres
kuldioxid og vand.

Batterier. Der henstilles kraftigt til at vise
hensyn, når De skifter batterier i Deres
fjernbetjeningsenhed. Opbrugte batterier
skal kasseres og opbevares for sig selv.
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