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BeoLink Passive ontvanger
Gebruik de bijgeleverde kabel
(of de als extra leverbare spe-
ciale lage capaciteitskabel als
genoemd op pagina 4) en sluit
de BeoLink Passive ontvanger
als volgt aan:
1 Knip de kabel op de gewen-

ste lengte af (van de
BeoLink Passive versterker-
kast naar de ontvanger) en
maak deze als aangegeven
blank.

2 Steek het uiteinde van de
kabel door de kabelklem (F)
en sluit de aders op de aan-
sluitlijst in de ontvanger aan
in de aangegeven volgorde.
Draai dan de klem (F) vast.

3 Breng de achterzijde weer
aan en bevestig de BeoLink
Passive ontvanger aan de
wand als aangegeven op
pagina 5.

4 Verbind de kabel met de
aansluiting IR van de
BeoLink Passive versterker-
kast.

Behandel alle kabels met de
grootste zorg. Leg de kabels
niet in scherpe hoeken en let
er op dat U ze niet verdraaid.
Vermijd afknellen van kabels
en zorg dat er niet op wordt
getrapt.
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35mm – 11/2"

5mm – 1/4"

Sluit de aders van de ontvan-
gerkabel aan op de klemmen
in de ontvanger in deze volg-
orde:

1 = Geel
2 = Grijs
3 = Groen
4 = Wit
5 = Bruin

Maak het einde van de ont-
vangerkabel blank. Draai de
draadjes van elke ader in el-
kaar en vouw ze dubbel.

Om de achterzijde van de
BeoLink Passive te verwijderen
draait U de beide schroeven
(D) er uit en de twee schroe-
ven (E) los.
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Jack connector seen
from solderside

1 - C Ground
2 - A 5 volt
3 - B IR signal
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TO TT455-RT-238
OR BEOSYSTEM A

Ground

IR/DATA
B
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Jack connector seen
from solderside
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USING ONE RECIVER FOR TWO SYSTEMS

Do not connect center, 5 volt

IR receiver

TO TT455-RT-238
OR BEOSYSTEM B
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