BeoLab 3500
Handleiding

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

LET OP: Om het gevaar van elektrische
schokken te vermijden, mag het deksel (of de
achterzijde) niet worden verwijderd.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden vervangen.
Onderhoud mag uitsluitend plaatsvinden door
vakkundig personeel.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand
of elektrische schokken te beperken, mag
dit apparaat niet worden blootgesteld aan
regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot
aan druppelend of opspattend water en
plaats geen objecten die gevuld zijn met
water, zoals een vaas, op het apparaat.
Om dit apparaat volledig los te koppelen
van het lichtnet, trekt u de netstekker uit
het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat
moet gemakkelijk te hanteren blijven.
Het symbool van de bliksemschicht met
pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor een niet-geïsoleerd ‘gevaarlijk voltage’
in het apparaat dat sterk genoeg is om een
risico op elektrische schokken te vormen
voor mensen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te waarschuwen voor de aanwezigheid
van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de
handleiding van het product.

Inhoudsopgave

Kennismaking met de BeoLab 3500, 4
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van hoe u audio- of videobronnen in
de primaire ruimte gebruikt en hoe u er via uw BeoLab 3500 in een
andere ruimte naar luistert.
Bediening, 6
Hier leest u hoe u de Timer Play-functie inschakelt en ’meeluistert’ met
een bron die op het systeem in de primaire ruimte wordt afgespeeld.
Een Beo4-afstandsbediening gebruiken, 8
Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening moet gebruiken om in een
secundaire ruimte toegang te krijgen tot bronnen uit de primaire ruimte
en hoe u een Wake-up Timer programmeert.
Informatie in de display, 14
Hier leest u over de informatie in de display en de manier waarop u de
display instelt. Dit hoofdstuk biedt ook een overzicht van de soorten
informatie die in de display van de BeoLab 3500 worden weergegeven.
De BeoLab 3500 installeren, 16
Informatie over de installatie, de verbindingen en het gebruikersklaar
maken van de BeoLab 3500. Bovendien treft u hier informatie over het
schoonmaken van het systeem aan.
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Kennismaking met de BeoLab 3500
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De BeoLab 3500 geeft uw
Bang & Olufsen-hoofdsysteem
een extra dimensie. U kunt elke
bron van uw audio- of
videosysteem in de primaire
ruimte afspelen en er, via uw
BeoLink-installatie, naar
luisteren in de ruimte met uw
BeoLab 3500.
De BeoLab 3500 kan zowel van
dichtbij als met de Beo4afstandsbediening worden
bediend. Met de Beo4 benut
u de mogelijkheden van het
secundaire systeem echter
optimaal.
Met de Beo4 kunt u de
afspeelfuncties van uw systeem
in de primaire ruimte regelen
en kunt u ervoor zorgen dat de
BeoLab 3500 u ’s ochtends wekt.

Bediening …
– Schakel de radio van uw systeem
in de primaire ruimte in of luister
mee naar een bron die nu wordt
afgespeeld.
– Laat de BeoLab 3500 deel
uitmaken van een Timer Playprogrammering die op het
systeem in de primaire ruimte is
uitgevoerd. Timer Play schakelt
uw systeem op een bepaald
moment met een bepaalde bron
in en wordt op het systeem in de
primaire ruimte
geprogrammeerd.

De Beo4 gebruiken …
– Schakel elke gewenste bron van
het systeem in de primaire
ruimte in via de BeoLab 3500.
– Bedien alle dagelijkse
afspeelfuncties voor de bron die
momenteel wordt afgespeeld via
de BeoLab 3500.
– De geluidsinstellingen van de
BeoLab 3500 aanpassen.
– Stel een Wake-up Timer op uw
BeoLab 3500 in.
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Primaire ruimte
Secundaire ruimte
De primaire ruimte is de ruimte
waarin u uw audio en/of
videosysteem hebt geplaatst –
inclusief de verschillende bronnen
(het primaire systeem).
De secundaire ruimte is de
ruimte waarin u uw BeoLab 3500
hebt opgesteld. Vanuit deze ruimte
bent u in staat alle bronnen in de
primaire ruimte te bedienen en te
beluisteren.

Er zijn twee verschillende BeoLinkdistributiesytemen beschikbaar:
– Via een kabel op basis van het
Master Link-systeem (ML).
– Via een draadloos systeem op
basis van BeoLink Wireless 1.
De BeoLab 3500 kan in beide
systemen worden gebruikt.

Voor meer informatie over het
installeren, zie ‘De BeoLab 3500
installeren’ (pag. 16–22) van deze
handleiding.
Opmerking: Hoewel de
BeoLab 3500 over een Power Linkaansluiting beschikt, kan de
luidspreker niet worden gebruikt
als een gewone Power Linkluidspreker in een audio- of
videosysteem!

Bediening
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U kunt het bedieningspaneel
gebruiken om de BeoLab 3500
al dan niet op te nemen in een
Timer Play die u hebt
geprogrammeerd op uw audioof videohoofdsysteem.
U kunt ook meeluisteren naar
een bron die momenteel op het
systeem in de primaire ruimte
wordt afgespeeld.
De Timer Play-functie is niet op alle
Bang & Olufsen-systemen
leverbaar. Raadpleeg de
handleiding van uw hoofdsysteem.

TIMER

BANG & OLUFSEN

toets TIMER

MUTE

toets MUTE

De BeoLab 3500-display en het bedieningspaneel. Als de BeoLab 3500
deel uitmaakt van een Timer Play-functie wordt dit aangegeven door een
rood lampje in de toets TIMER links op het displaypaneel.
Meeluisteren en het geluid
uitschakelen
Met de toets MUTE • kunt u
meeluisteren naar een bron die
momenteel wordt afgespeeld op
uw hoofdsysteem.
Als u de BeoLab 3500 op deze
manier inschakelt, krijgt u alleen
geluid in de BeoLab 3500. De
luidsprekers van uw hoofdsysteem
worden niet ingeschakeld.

– Als er geen bron wordt
afgespeeld op het moment dat
u op de toets MUTE • drukt,
schakelt de BeoLab 3500 de
radio van uw hoofdsysteem in.
– Druk nogmaals kort op MUTE •
en de BeoLab 3500 schakelt uit
(er verschijnt een rood standbylampje in de display). Als u
uw vinger twee seconden op
de toets houdt, gaan de
BeoLab 3500 en uw
hoofdsysteem tegelijkertijd uit.
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Timer Play-bediening
Als u het hoofdsysteem
geprogrammeerd hebt om het
afspelen automatisch te starten
(Timer Play), kan de BeoLab 3500
ook worden opgenomen. U kunt
de Timer Play-functie op het
bedieningspaneel activeren of
deactiveren.

De Timer Play op afstand
bedienen
Als de BeoLab 3500 in stand-by
staat, kunt u de Beo4 gebruiken
om de BeoLab 3500 in een Timer
Play-programma op te nemen of
uit te sluiten.
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
SHIFT op de display verschijnt.
> Druk op 0 om te wisselen tussen
TIMER ON en NO TIMER.

> Druk op de toets TIMER en
bekijk de huidige Timer-instelling
van de BeoLab 3500 in de
display.
Om SHIFT te kunnen oproepen,
> Terwijl de huidige instelling
moet u deze functie eerst
wordt weergegeven, drukt u
toevoegen aan de lijst met Beo4nogmaals op de toets TIMER om functies. Raadpleeg het hoofdstuk
de functie te wijzigen van TIMER ‘De Beo4 aanpassen’ in de Beo4(Timer Play) in NO TIMER (geen
handleiding.
Timer Play), of vice versa.

Informatie in de BeoLab 3500display
TIMER ON
De display geeft weer dat de
BeoLab 3500 deel uitmaakt van
een Timer Play-programma.
NO TIMER
De display geeft weer dat de
BeoLab 3500 geen deel uitmaakt
van een Timer Play-programma.
Deze start niet automatisch op
zoals geprogrammeerd op uw
hoofdsysteem.

Een Beo4-afstandsbediening gebruiken
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Met de Beo4-afstandsbediening
kunt u de bron waar u naar wilt
luisteren inschakelen vanaf het
audio- of videosysteem in de
primaire ruimte en de functies
voor die bron regelen, net alsof
u het hoofdsysteem
rechtstreeks bedient.

Een audiobron inschakelen …
> Druk op RADIO om naar een
radiozender te luisteren.
> Druk op CD om naar een cd te
luisteren.
> Druk op A MEM (A TAPE) om
naar een geluidsopname te
luisteren.

Met de Beo4 kunt u een aparte
Wake-up Timer op de
BeoLab 3500 instellen en de
geluidsinstellingen voor de
secundaire luidspreker
aanpassen.

Een videobron inschakelen …
> Druk op TV om naar tv te
luisteren.
> Druk op DTV (SAT) om naar
digitale tv te luisteren.
> Druk op V MEM (V TAPE) om
naar een video-opname te
luisteren.
> Druk op DVD om naar een dvd
te luisteren.

De op deze pagina’s genoemde
functies zijn alleen beschikbaar via
de BeoLab 3500 als de betreffende
bron in uw Bang & Olufsensysteem aanwezig is en de bron de
functie ondersteunt.

Extra bronnen inschakelen …
> Druk op LIST om extra bronnen
weer te geven, zoals N.MUSIC
(muziek opgeslagen op een pc),
en druk vervolgens op GO om
een bron in te schakelen.

De Beo4-afstandsbediening is als
extra leverbaar bij uw Bang &
Olufsen-dealer.
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Voorbeelden van
bronfuncties …
– Druk op de cijfertoetsen om de
zender, de track of het
schijfnummer in te voeren waar
u naar wilt luisteren.
– Druk op of om door
zenders, opnamen of tracks te
bladeren.
– Druk op of om in een enkele
cd-speler een cd te doorzoeken
of in een multi-cd-speler tussen
cd’s te schakelen.
– Druk op de gele toets om vooruit
door een cd in een multi-cdspeler te zoeken.
– Druk op de groene toets om
achteruit door een cd in een
multi-cd-speler te zoeken.
– Druk op STOP om het afspelen
te onderbreken. Druk nogmaals
om het afspelen volledig te
stoppen.
– Druk op GO om het afspelen
te hervatten.
– Druk op • om de secundaire
luidspreker uit te schakelen.
Houd de toets ingedrukt om ook
uw Bang & Olufsen-systeem uit
te schakelen.

Extra functies met de Beo4 …
Tijdelijk uitschakelen … Op het
midden van de volumetoets
drukken terwijl de BeoLab 3500
stand-by staat, komt overeen
met het direct drukken op
MUTE • op de BeoLab 3500
(zie pagina 13).
Afspelen … Om het afspelen op
een tweede videorecorder of
dvd-speler in uw hoofdsysteem
te starten, drukt u op LIST om
DVD2* (V.TAPE2) weer te geven
en vervolgens drukt u op GO.

De BeoLab 3500 en het
hoofdsysteem in één ruimte …
Als de BeoLab 3500 wordt
opgesteld in dezelfde ruimte als het
hoofdsysteem, en u drukt
vervolgens op de brontoets, zoals
bijvoorbeeld RADIO, CD of TV,
wordt het geluid verspreid via de
luidsprekers van het hoofdsysteem.
Als u wilt dat het geluid via de
BeoLab 3500 wordt verspreid,
drukt u op LIST om LINK* weer te
geven en moet u vervolgens op
een brontoets drukken, zoals
RADIO, CD of TV.
De BeoLab 3500 moet ingesteld
worden op Optie 4 zoals uitgelegd
in ‘Klaar voor gebruik …’ (pag. 22).

Raadpleeg voor meer informatie
over bronfuncties de handleiding
van uw hoofdsysteem.

*LET OP! Om deze functies te
kunnen oproepen, moet u ze eerst
toevoegen aan de lijst met Beo4functies. Raadpleeg het hoofdstuk
’De Beo4 aanpassen’ in de Beo4handleiding.

Geluid aanpassen met de Beo4
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Met de Beo4-afstandsbediening
kunt u het geluid uit de
BeoLab 3500-luidsprekers
aanpassen.
Alle geluidsniveaus worden
gereset op hun originele
waarden als u de BeoLab 3500
uitschakelt – tenzij u de
waarden permanent opslaat.
Alle huidige geluidsniveaus,
inclusief volumeniveaus worden
tegelijkertijd opgeslagen.
Het geluid in de BeoLab 3500
wordt volledig onafhankelijk
van het audio- of videosysteem
in de primaire ruimte
aangepast.

Het geluidsvolume aanpassen
of het geluid tijdelijk
uitschakelen …
> Druk op of om het
geluidsvolume harder of zachter
te zetten.
> Druk midden op de toets
om het geluid tijdelijk uit te
zetten en druk op of om het
geluid te herstellen.
Om de luidsprekerbalans aan te
passen …
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
SPEAKER* in de display verschijnt.
> Druk op of om de balans
links of rechts aan te passen.

*LET OP! Om deze functies te
kunnen oproepen, moet u ze eerst
toevoegen aan de lijst met Beo4functies. Raadpleeg het hoofdstuk
’De Beo4 aanpassen’ in de Beo4handleiding.

Om lage tonen, hoge tonen of
geluidssterkte aan te passen …
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
A.SETUP* (of V.SETUP* voor een
videobron) in de display
verschijnt.
> Druk op GO om de instellingen
aan te kunnen passen.
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
BASS, TREBLE of LOUDNESS in
de display verschijnt.
> Druk op of om de instelling
aan te passen.
> Druk op GO om de instelling te
selecteren.
Om de geluidsinstellingen
permanent op te slaan – een
nieuw vooraf ingesteld
basisgeluidsniveau instellen …
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
S.STORE* in de display verschijnt.
> Druk op GO om de instellingen
permanent op te slaan.
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Informatie in de display
VOL 36
Het huidige geluidsniveau. Het
geluidsniveau kunt u binnen een
bereik van 00 tot 72 in stappen
van twee instellen.

TREBLE 0
Het huidige niveau hoge tonen –
hier neutraal. De hoge tonen kunt
u instellen binnen een bereik van
-7 tot +7.

BALANCE
De huidige balansinstelling – hier
neutraal. De balans kunt u
aanpassen binnen een bereik van
7 naar elke kant.

LOUDNESS
De display toont de huidige
instelling geluidssterkte – brandt
constant voor ’aan’, en toont om en
om ’LOUDNESS’ en ’OFF’ voor ’uit’.

BASS 0
Het huidige niveau lage tonen –
hier neutraal. De lage tonen kunt
u instellen binnen een bereik van
-7 tot +7.

Een Wake-up Timer instellen
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Een Wake-up Timer is een
eenmalige timer die na
uitvoering wordt gewist. U
kunt ook zelf een Wake-up
Timer wissen.

Kies de tijd en een speciﬁeke
bron, zoals cd, voor uw Wakeup Timer. Tenzij u iets anders
speciﬁceert, start de Wake-up
Timer op het laatst afgespeelde
radiostation.
Om ervoor te zorgen dat de
BeoLab 3500 u elke ochtend
wekt, moet u het audio- of
videosysteem in de primaire
ruimte voor Timer Play
programmeren. Raadpleeg voor
meer informatie de handleiding
van het hoofdsysteem en
pagina 7 in deze handleiding.

Een Wake-up Timer instellen …
> Druk op MENU op de Beo4.
> Druk op de toets voor de bron
die u wilt gebruiken, zoals
RADIO of CD. Als u CD als bron
selecteert, controleer dan of er
een cd in het audiosysteem is
geladen.
> Indien nodig gebruikt u de
cijfertoetsen om een
zendernummer in te voeren en
drukt u op GO.
> Met de cijfertoetsen voert u de
wektijd in.
> Als u van gedachten verandert,
drukt u op EXIT om de Wake-up
Timer te annuleren. Of …
> … drukt u op GO om de Wakeup Timer op te slaan.
Als u een Wake-up Timer hebt
ingesteld en daarna een nieuwe
timerinstelling wilt opgeven, geeft
de BeoLab 3500 automatisch de
laatste voor de Wake-up Timer
ingevoerde tijd op de display aan.

Een Wake-up Timer wissen …
> Druk op MENU om uw Wake-up
Timer te bekijken.
> Druk op STOP om de timer te
wissen.
> Druk op GO om te bevestigen.
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Informatie in de display
ON –:– –
De BeoLab 3500 is gereed, zodat
u een tijd voor uw Wake-up Timer
kunt invoeren.
STORED
U hebt nu uw Wake-up Timer
opgeslagen.
DELETED
U hebt nu uw Wake-up Timer
gewist.
ILLEGAL
De ingevoerde tijd is onjuist. Voer
een andere tijd in.

Over de Wake-up Timer en
Timer Play
Een Wake-up Timer die u op de
BeoLab 3500 instelt, kan een Timer
Play die u op het systeem in de
primaire ruimte hebt
geprogrammeerd uitschakelen.
Bijvoorbeeld: Als uw Timer Play is
ingesteld om om zeven uur ’s
ochtends te starten en u stelt de
Wake-up Timer in op negen uur ’s
ochtends, wordt uw Timer Play
uitgeschakeld.
Als u echter uw Wake-up Timer
instelt om om vijf uur ’s ochtends
te starten en uw Timer Play is
ingesteld om om zeven uur te
starten, worden beide timers
uitgevoerd.

Informatie in de display
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De rode display op de
BeoLab 3500 past zich
automatisch aan het
omgevingslicht in de ruimte
aan. Hierdoor is de display
onder alle lichtomstandigheden
goed te lezen.
De display kan worden ingesteld
om u informatie te geven over
de bron waar u naar luistert.
Als het hoofdssysteem een
klokfunctie heeft, kan de
BeoLab 3500 zo worden
ingesteld dat de tijd wordt
weergegeven.

Display-instellingen
NO CLOCK
Geen tijdsweergave op de display –
in stand-by geeft de display alleen
het rode stand-bylampje weer. Als
de BeoLab 3500 in gebruik is, geeft
de display de huidige bron weer.
Selecteer deze optie als het
hoofdsysteem de klokfunctie niet
ondersteunt.
CLOCK 1 •
In stand-by geeft de display alleen
de tijd en het rode stand-bylampje
weer. Als de BeoLab 3500 in
gebruik is, geeft de display de
huidige bron weer.
CLOCK 2 •
In stand-by geeft de display alleen
de tijd en het rode stand-bylampje
weer. De tijdsaanduiding blijft aan
als de BeoLab 3500 in gebruik is,
maar als u de BeoLab 3500 bedient
(met het bedieningspaneel of de
afstandsbediening) geeft de
display kort de status van de
bediening weer. Dit is de
fabrieksinstelling.

Om de display-instellingen te
selecteren …
> Terwijl u op de toets TIMER
drukt, drukt u kort op de toets
MUTE •. De display toont eerst
de verwijzing voor de huidige
instelling.
> Druk nogmaals op MUTE • en
de verwijzing in de display
wijzigt.
> Blijf MUTE • op deze manier
indrukken totdat de verwijzing
voor de gewenste instelling
wordt weergegeven.
> Laat beide toetsen los.
Als u CLOCK 1 of CLOCK 2
selecteert in een Wireless 1opstelling, moet u de tijd op het
hoofdsysteem daarna instellen om
een update van de klokdisplay te
realiseren.
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Extra statusdisplays
A.MEM 1
U luistert naar tracknummer 1 van
uw audiorecorder.

DTV 12
U luistert naar uw digitale tvzender 12.

A.MEM < >
De twee pijlen naar links en rechts
(< >) geven aan dat de bron is
gestopt. Deze verschijnen ook bij
V.MEM en CD.

DVD 1
U luistert naar hoofdstuknummer 1
op een dvd.

A.MEM <<
De dubbele pijlen naar links (<<)
geven aan dat de opname wordt
teruggespoeld. Deze verschijnen
ook bij V.MEM en CD.
A.MEM >>
De dubbele pijlen naar rechts (>>)
geven aan dat de opname vooruit
wordt gespoeld. Deze verschijnen
ook bij V.MEM en CD.
CD 12
U luistert naar tracknummer 12 op
een cd in een enkele cd-speler.
CD3 4
U luistert naar schijfnummer 3 en
tracknummer 4 op een cd in een
multi-cd-speler.

DVD2 1
U luistert naar hoofdstuknummer 1
op DVD2.
LOAD
Als er geen schijf in uw cd-, dvdspeler, audio- of videorecorder
aanwezig is als u op de brontoets
drukt, herinnert de display u eraan
een schijf te laden door drie keer
LOAD te knipperen.
N.MUSIC
U luistert naar N.MUSIC (de Bang &
Olufsen-term voor muziek
opgeslagen op een pc) via de
BeoLink PC2/BeoPort.
N.RADIO
U luistert naar N.RADIO (de Bang &
Olufsen-term voor
internetradiozenders) via de
BeoLink PC2/BeoPort.

RADIO 3
U luistert naar uw radiozender 3.
RECORD
RECORD knippert drie keer in de
display om u te informeren dat er
een opname bezig is. Om de
opname niet te laten mislukken,
schakelt het systeem automatisch
naar de bron die wordt
opgenomen en u hoort deze op de
secundaire luidspreker.
TV 3
U luistert naar uw tv-zender 3.
V.MEM 1
U luistert naar opnamenummer 1
op uw videorecorder.

De BeoLab 3500 installeren
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Op de volgende pagina’s wordt
uitgelegd hoe u de BeoLab 3500
installeert in een bekabeld
Master Link-systeem of in een
draadloos Master Link-systeem.
Wij raden u aan de volgende
procedure te volgen:
– Haal het complete systeem van
de netvoeding.
– Trek een Master Link-kabel van
het hoofdsysteem naar de
secundaire ruimte (of installeer
BeoLink Wireless 1 zoals
uitgelegd in de handleiding van
de Wireless 1).
– Sluit de BeoLab 3500 aan zoals
uitgelegd in ‘Kabelaansluitingen’
(pag. 20–21).
– Sluit het complete systeem weer
aan op de netvoeding en stel de
BeoLab 3500 in op de correcte
Optie-instelling. Dit wordt
beschreven in ‘Klaar voor
gebruik …’ (pag. 22).

De BeoLab 3500 moet horizontaal aan de muur worden bevestigd, of
worden vastgezet op een optionele tafelstand. Sluit de kabels aan
voordat u de BeoLab 3500 aan de muur of op de tafelstand bevestigt.
Let op:
– Zorg ervoor dat de BeoLab 3500 – Plaats de BeoLab 3500 nooit in
volgens de aanwijzingen in deze
direct zonlicht of kunstlicht (bijv,
handleiding wordt opgesteld en
een spotlight) of in de buurt van
aangesloten. Maak uitsluitend
objecten die elektrische ruis
gebruik van door Bang &
veroorzaken (zoals dimmers),
Olufsen goedgekeurde stands en
omdat de gevoeligheid van de
muurbeugels om persoonlijk
ontvanger van de
letsel te voorkomen!
afstandsbediening hierdoor
– De BeoLab 3500 kan alleen
afneemt.
volledig worden uitgeschakeld
– Voor een optimale
door het systeem van de
geluidskwaliteit mag de
netstroom te halen.
BeoLab 3500 niet ingesloten
– Maak de BeoLab 3500 nooit zelf
worden opgesteld, bijvoorbeeld
open. Laat dergelijke
in een ondiepe boekenkast. Laat
werkzaamheden over aan
ten minste 20 cm ruimte aan de
vakkundige servicemonteurs!
zijkanten over en plaats nooit
– De BeoLab 3500 is bestemd voor
iets direct voor de BeoLab 3500.
gebruik binnenshuis in een
droge woonomgeving en bij
temperaturen tussen de
10 en 40 ºC.
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Muurbeugel: Een muurbeugel
voor het aan de muur bevestigen
van de BeoLab 3500 is in dit
pakket bijgesloten. Wij raden u aan
de BeoLab 3500 op juiste hoogte
boven de vloer te plaatsen om het
systeem zonder afstandsbediening
van dichtbij te kunnen bedienen en
om het statusdisplay te kunnen
gebruiken.
Om plaatsing op verschillende
hoogten mogelijk te maken, kan
de BeoLab 3500 worden gekanteld
zodat het geluid naar uw favoriete
luisterpositie wordt geleid (als de
BeoLab 3500 bijvoorbeeld is
gemonteerd in de hoogste positie,
dient deze naar beneden te
worden gekanteld).
Op pagina 18–19 wordt uitgelegd
hoe u de BeoLab 3500 aan de
muur instelt.

Tafelstand: Als alternatief voor de
muurbeugel, kunt u besluiten een
optionele stand te gebruiken –
hiermee bent u bij het plaatsen van
de BeoLab 3500 nog flexibeler.
Om plaatsen op verschillende
hoogten mogelijk te maken, is de
stand voorzien van twee sets van
gaten. Door gebruik te maken van
de onderste set gaten, kunt u de
BeoLab 3500 naar boven kantelen,
en vice versa.
Op pagina 19 wordt uitgelegd hoe
u de BeoLab 3500 op de tafelstand
instelt.
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>> De BeoLab 3500 installeren

De BeoLab 3500 aan een
massieve wand bevestigen:
– Markeer en boor de gaten in de
muur door de beugel als
sjabloon te gebruiken.
– De muurbeugel aan de muur
bevestigen. Gebruik de juiste maat
en type schroeven en pluggen
(houd rekening met de
constructie en de staat van de
wand). Gebruik drie schroeven of
pluggen, ieder met een minimaal
belastingsvermogen van 13 kg
per stuk. Zorg ervoor dat de
muurbeugel waterpas is voordat
u de schroeven (A) aanhaalt.
– Haal de grijze kunststof
afdekking (B) los van de
muurbevestiging en sluit de
kabels aan.
– Monteer de BeoLab 3500 aan de
muurbeugel door de twee
kunststof pennetjes in de gaten
aan de bovenkant van de
muurbeugel te plaatsen.
– Borg de BeoLab 3500 aan de
muurbeugel met de twee
schroeven (C), en plaats de grijze
kunststof afdekking (B) terug.

56 cm
22"

56 cm
22"

A

C
B

C
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De beugel aan een lichte
scheidingswand bevestigen:
Lichte scheidingswanden zijn vaak
gemaakt van gipsplaten die tegen
een verticale rij planken zijn
gemonteerd. Gips is niet geschikt
om het gewicht van de
BeoLab 3500 te dragen!

Als u de BeoLab 3500 tussen
balken wilt plaatsen, bevestigt u de
extra muurplaat aan ieder eind van
een verticale balk met behulp van
het juiste type schroef. Bevestig de
standaard muurbeugel vervolgens
aan de plaat, met behulp van de
drie meegeleverde schroeven.

Als u de BeoLab 3500 aan een
gipsen wand wilt bevestigen met
behulp van de standaard
muurbeugel, moet u de ene
rondkoppige keilbout (ø 4.5 mm –
0.18”) gebruiken, die makkelijk door
het gips geschroefd kan worden
tot minimaal 25 mm (1”) in de
verticale balk. Gebruik daarnaast
ook twee extra schroeven die
speciaal voor gipswanden bedoeld
zijn.

De afmetingen van de extra
muurplaat zijn voor de
Amerikaanse markt speciaal
aangepast.

De BeoLab 3500 aan een
tafelstand bevestigen:
Draai de veerschroeven aan de
achterkant van de BeoLab 3500 los
om de grijze kunststof
muurbevestiging los te kunnen
halen.
Bevestig de BeoLab 3500 aan de
stand met behulp van de twee
kleine schroeven die zijn
meegeleverd.

Kabelaansluitingen …
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… In een bekabeld Master Linksysteem
Volg de instructies op deze
pagina als u van plan bent de
BeoLab 3500 te verbinden met
de primaire ruimte met behulp
van een Master Link-kabel.
In de secundaire ruimte: Sluit de
Master Link-kabel (platte stekker
met meerdere pennen) aan op de
Master Link-aansluiting op de
BeoLab 3500 en trek de kabel naar
het ML-verbindingskastje.

Master Link-aansluiting op het
systeem in de primaire ruimte

Primaire ruimte

Secundaire ruimte

MASTER LINK

In de primaire ruimte: Sluit de
Master Link-kabel (platte stekker
met meerdere pennen) aan op de
Master Link-aansluiting op het
hoofdsysteem en trek de kabel
naar het ML-verbindingskastje.
MASTER LINK

Verbind de kabels in het
verbindingskastje met elkaar, zoals
beschreven in de handleiding bij
het verbindingskastje. Deze
handleiding bevat informatie over
de vele mogelijkheden van het
verbindingskastje en hoe u de
kabels met elkaar kunt verbinden.

ML-verbindingskastje

Sluit de BeoLab 3500 aan op de
netvoeding – en schakel uw
hoofdsysteem in.

Neem voor meer informatie over
accessoires, kabels,
kabelafdekkingen, enz. contact op
met uw Bang & Olufsen-dealer.
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… In een draadloos Master Linksysteem
Volg de instructies op deze
pagina, als u de BeoLab 3500
gaat aansluiten op de primaire
ruimte via een BeoLink Wireless
1-systeem.
BeoLink
Wireless 1

Primaire ruimte

ML

R

Secundaire ruimte

MASTER LINK

In de primaire ruimte: Sluit de
Wireless 1-eenheid waaraan u de
rol van zender hebt toegekend aan
op de Master Link-aansluiting op
het primaire systeem.
In de secundaire ruimte: Sluit de
Wireless 1 waaraan u de rol van
ontvanger hebt toegekend aan op
de Master Link-aansluiting op de
BeoLab 3500. Sluit de BeoLab
3500 en de Wireless 1 aan op de
netvoeding.

MASTER LINK

BeoLink
Wireless 1

T

R

BeoLink
Wireless 1

Meer informatie over hoe u de
BeoLink Wireless 1-eenheden kunt
instellen, vindt u in de handleiding
bij de Wireless 1.

Klaar voor gebruik …
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TIMER

MUTE

BANG & OLUFSEN

Zie ’Informatie in de display’ (pag.
14-15) van deze handleiding voor
meer informatie over de display.

Nadat u de installatieprocedure
voor de BeoLab 3500 hebt
voltooid, kunt u het concept op
de netvoeding aansluiten. Schakel
vervolgens het hoofdsysteem in.
Bij de eerste keer inschakelen zal
het rode stand-bylampje op de
display gaan branden en na een
tijdje wordt de klok op de display
weergegeven. Als uw
hoofdsysteem niet over een
klokfunctie beschikt, zal de display
alleen : weergeven.

Option 4

Option 5

Option 6

Optie-instellingen
De BeoLab 3500 kan op de
volgende opties worden ingesteld:
Optie 0: Te gebruiken als u
bediening met de
afstandsbediening wilt
uitschakelen.
Optie 4: Te gebruiken als u de
BeoLab 3500 in dezelfde ruimte
installeert als uw hoofdsysteem
(bijvoorbeeld in een grote
L-vormige ruimte met twee
afzonderlijke luisterposities).
Optie 5: Te gebruiken als u een
Bang & Olufsen-televisie in
dezelfde ruimte als de
BeoLab 3500 plaatst.
Optie 6: Te gebruiken in een
opstelling met het hoofdsysteem
in de ene ruimte en de
BeoLab 3500 in een andere –
zoals omschreven in deze
handleiding (dit is de
fabrieksinstelling).

Gebruik de Beo4-afstandsbediening om de optie in te stellen.
Het complete systeem moet op
stand-by worden gezet.
> Druk op LIST terwijl u de • toets
ingedrukt houdt.
> Laat beide toetsen los.
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
in de Beo4-display OPTION?
wordt weergegeven en druk op
GO.
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat
in de Beo4-display L.OPT
verschijnt en toets vervolgens
het desbetreffende cijfer in (0, 4,
5 of 6).

Reiniging van de BeoLab 3500

Gebruik nooit alcohol of andere
oplosmiddelen om onderdelen van
de BeoLab 3500 te reinigen.

Reinig de metalen oppervlakken
met een droge, zachte doek.
Vetvlekken en hardnekkig vuil
verwijdert u met een zachte en
pluisvrije doek die u eerst in water
met een beetje afwasmiddel
dompelt en vervolgens goed
uitwringt.
Het middendeel van de
BeoLab 3500 (display en toetsen)
is voorzien van een speciale
’zelfhelende’ beschermende lak.
Dit betekent dat kleine krassen
automatisch worden ’weggewerkt’.
Gebruik uitsluitend een droge doek
om dit deel te reinigen.

De bekleding aan de voorzijde mag
u wel stofzuigen, maar alleen met
het borstelhulpstuk en met de
zuigkrachtregelaar op de laagste
stand.
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Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) –
Milieubescherming
Het Europees Parlement en de
Producten en apparaten die
Raad van de Europese Unie hebben moeten worden verzameld voor
een nieuwe richtlijn inzake afval
hergebruik, recycling en andere
van elektrische en elektronische
vormen van verwerking zijn
apparaten uitgevaardigd. Doel van
gemarkeerd met een pictogram
de richtlijn is het tegengaan van
zoals hier afgebeeld.
afval van elektrische en
Als elektrische en elektronische
elektronische apparaten en het
apparaten worden afgedankt door
bevorderen van hergebruik en
middel van verzamelsystemen
recycling en andere vormen van
zoals die in uw land beschikbaar
nieuwe toepassingen voor dergelijk zijn, dan beschermt u het milieu en
afval. Als zodanig heeft de richtlijn
de menselijke gezondheid terwijl u
dus betrekking op producenten,
ook bijdraagt aan het zorgvuldig
distributeurs en consumenten.
en verstandig gebruik van de
De AEEA-richtlijn stelt dat zowel
natuurlijke hulpbronnen. Het
de producenten als de
verzamelen van elektrische en
eindgebruikers elektrische en
elektronische apparaten en afval
elektronische apparaten en
voorkomt potentiële vervuiling van
onderdelen op een
de natuur met de gevaarlijke
milieuvriendelijke manier moeten
stoffen die aanwezig kunnen zijn
afdanken en dat apparatuur en
in elektrische en elektronische
afval moeten worden hergebruikt
producten en apparaten.
of met betrekking tot de
Uw Bang & Olufsen-dealer staat
materialen en de energie anders
u graag bij met adviezen over de
correcte manier van afdanken in
moet worden verwerkt.
uw land.
Elektrische en elektronische
apparaten en onderdelen mogen
niet als normaal huishoudelijk afval
worden afgedankt. Alle elektrische
en elektronische apparaten en
onderdelen moeten afzonderlijk
worden verzameld en afgedankt.
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Dit product voldoet aan de
voorwaarden die worden
vermeld in de Richtlijnen 89/336/
EEC en 73/23/EEC.
Technische gegevens, functies en
het gebruik van deze functies
kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd!

Uitsluitend voor de Amerikaanse Uitsluitend voor de Canadese
markt!
markt!
OPMERKING: Dit apparaat is getest Dit digitale apparaat van klasse B
voldoet aan alle vereisten van de
en in overeenstemming bevonden
met de beperkingen van een digitaal Canadese regelgeving op storing
veroorzakende apparatuur.
apparaat van Klasse B, conform
Deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn bedoeld om
een redelijke mate van bescherming
te bieden tegen schadelijke storingen
in een particuliere installatie.
Dit apparaat produceert en gebruikt
hoogfrequente energie en straalt
deze mogelijk uit. Het apparaat
kan, als het niet volgens de
instructies wordt geïnstalleerd en
gebruikt, schadelijke interferentie
veroorzaken bij radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er bij
bepaalde installaties geen storing
zal optreden. Als dit apparaat
schadelijke interferentie veroorzaakt
bij radio- of televisieontvangst, wat
kan worden vastgesteld door de
apparatuur in en uit te schakelen,
wordt aanbevolen om te proberen
de storing te verhelpen door een of
meer van de volgende maatregelen
te nemen:
– De ontvangstantenne
verplaatsen of anders richten.
– De afstand tussen het apparaat
en de ontvanger vergroten.
– De apparatuur aansluiten op een
stopcontact in een andere
stroomkring dan die waarop de
ontvanger is aangesloten.
– De dealer of een ervaren radioof tv-technicus raadplegen.

www.bang-olufsen.com

3507743

0703

