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Copyright en aansprakelijkheid

Nederlands

Copyright en aansprakelijkheid
Copyright © 2004 Linn Products Ltd.
Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Schotland,
Verenigd Koninkrijk.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave mag in welke vorm dan
ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische,
mechanische wijze, door middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden
verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
De in deze uitgave gebruikte handelsmerken Linn en het Linn-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Linn Products Limited. KOMPONENT, CLASSIK, UNIDISK, SEKRIT en
AKTIV zijn handelsmerken van Linn Products Limited.
De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder
voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en dient als inzetverplichting van Linn
Products Limited te worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout of onduidelijkheid in deze
handleiding.
Linn Products Limited heeft geen enkel belang in overige handelsmerken dan die van Linn
Products Limited zelf.
Onderdeelnummer: PACK 1014
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Inleiding
KOMPONENT 120
SUBWOOFER

Inleiding
KOMPONENT is een verrassend nieuw luidsprekerontwerp. KOMPONENT levert
een authentieke geluidservaring en verbluffende prestaties in een geheel
eigentijdse stijl, ontworpen om in uw leefomgeving te passen.
Of uw passie nu film of muziek is, KOMPONENT verwerkt het geluid moeiteloos.
Alle luidsprekers van het systeem zijn ontworpen om als vrijstaande
luidsprekers of als wandbevestigde luidsprekers te fungeren, bijvoorbeeld naast
een plat tv-scherm.
Het wordt aanbevolen om KOMPONENT in combinatie met een disc-speler van
Linn te gebruiken, bijvoorbeeld de CLASSIK Movie Di of een van onze universele
UNIDISK spelers, zodat een optimale thuisbioscoop ontstaat.

Het KOMPONENT-systeem

Er zijn speciaal ontworpen, stijlvolle en stevige standaarden
beschikbaar ter ondersteuning van de KOMPONENT 104luidsprekers.

KOMPONENT 110
KOMPONENT 106
LUIDSPREKER IN HET MIDDEN

KOMPONENT 104

KOMPONENT 110, 106, 104
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Uitpakken

Nederlands

Uitpakken
De KOMPONENT 110 luidspreker wordt geleverd met de volgende toebehoren:

De KOMPONENT 104 luidspreker wordt geleverd met de volgende toebehoren:

●

Basis uitrusting voor luidsprekers (in aparte doos)

●

2 luidspreker pluggen

●

2 luidspreker pluggen

●

3 mm Hex

●

3 mm Hex

●

wandbevestigingsbeugel

●

standaard / gereedschap voor aansluitpunten

●

2 afdekplaatjes met uitsparingen voor beugelbevestiging

●

2 wandbevestigingsbeugels

●

afneembare grill van stof

●

2 afdekplaatjes.met uitsparingen voor beugelbevestiging

●

garantiekaart

●

afneembare grill van stof

●

deze handleiding

●

set vloerbeschermers

●

Assembleer instructies voor de muur beugels

●

garantiekaart

●

4 rubberen voeten

●

deze handleiding
Assembleer instructies voor de basis uitrusting
● Assembleer instructies voor de muur beugels
●

De KOMPONENT 106 center-luidspreker wordt geleverd met de volgende
toebehoren:
●

2 luidspreker pluggen

●

3 mm Hex

●

wandbevestigingsbeugel

●

2 afdekplaatjes met uitsparingen voor beugelbevestiging

●

adapter voor vloer-/plankbevestiging (voor wandbevestigingsbeugel)

●

afneembare grill van stof

●

garantiekaart

●

deze handleiding

●

Assembleer instructies voor de muur beugels
Assembleer instructies voor de basis uitrusting
● Magneet voor de stoffen grille
●

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval u de
luidsprekers op een later tijdstip wilt vervoeren.
Standaarden voor de KOMPONENT 104-luidsprekers zijn afzonderlijk
verkrijgbaar.

Stoffen grilles
De KOMPONENT 110, 106 en 104 luidsprekers worden geleverd met grilles van
textiel. De grilles worden op hun plaats gehouden door SEKRIT-bevestigingen
(binnenin de kast verborgen magneten). De textielen grilles kunt u makkelijk
verwijderen door ze naar beneden (weg van de magneten) te schuiven en ze
vervolgens voorzichtig naar u toe te trekken.

Schoonmaken
Verwijder stof en vingerafdrukken met een zachte, droge, niet pluizende doek.
Vermijd het gebruik van huishoudelijke schoonmaakproducten, aangezien deze
de vernislaag kunnen beschadigen.
De grilles moeten van de kasten worden verwijderd en met een zachte borstel
zorgvuldig worden schoongemaakt.

KOMPONENT 110, 106, 104
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Positioneren en waterpas stellen, Aansluiten

Positioneren en waterpas stellen

Aansluiten

Raadpleeg voor volledige informatie de handleiding Advanced Features, die is te
vinden op de website van Linn: www.linn.co.uk. Ook kunt u contact opnemen
met uw Linn-dealer of de Helplijn van Linn (meer informatie over de Helplijn
vindt u op de achterzijde van deze handleiding).

Algemeen
BELANGRIJK. Schakel eerst alle op de hifi of het AV-systeem aangesloten
apparatuur uit, alvorens u nieuwe aansluitingen tot stand brengt.

Ten behoeve van de beste resultaten raden we u aan de KOMPONENTluidsprekers door een erkende Linn-dealer te laten uitpakken, installeren en
aanpassen.

De aansluitpunten zijn verborgen onder een klep. U kunt de aansluitpunten
zichtbaar maken door de zijkanten van de klep voorzichtig naar binnen te
drukken. Indien uw aansluitingen en kabels het toestaan, kan de klep na het tot
stand brengen van de aansluitingen weer teruggeplaatst worden.

Plaatsing
Standaardaansluitingen (enkelvoudige bedrading)

De KOMPONENT-luidsprekers kunnen op een standaard worden gemonteerd,
aan de wand worden bevestigd, of (in het geval van de KOMPONENT 104 en 106)
op een plank worden gemonteerd.

Sluit de kabel met
de aanduiding
negatief (-) of zwart
aan op een van de
zwarte
aansluitpunten van
de KOMPONENT.

Als u de KOMPONENT 104-luidspreker als vrijstaande
luidspreker wilt gebruiken, dient u de bijgeleverde rubberen
voeten te gebruiken (zie hieronder).
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding over de
assemblage van de KOMPONENT-standaard of -beugel, die bij
standaarden en beugels wordt geleverd en ook beschikbaar is
op de website van Linn: www.linn.co.uk.
Voorbeeld van een luidsprekeropstelling
van een 5.1-systeem

Aansluitpunten
De luidsprekers zijn uitgerust met ’binding-post terminals. Deze aansluitpunten
kunnen worden gebruikt als bussen waarop banaanstekkers van 4 mm kunnen
worden aangesloten. Deze aansluitpunten kunnen ook worden gebruikt om
ongeïsoleerde kabels op aan te sluiten door de buitenkant van de klem los te
draaien (niet verwijderen), de kabel in de opening van de klem of het
aansluitpunt te steken en de klem aan te draaien zodat er een goede verbinding
ontstaat. Gebruik indien gewenst het meegeleverde gereedschap.

Komponent 106
Komponent 120

Spades

KOMPONENT 110, 106, 104
Gebruikershandleiding

Sluit de kabel met de
aanduiding positief
(+) of rood aan op
een van de rode
aansluitpunten op de
KOMPONENT.
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Niet geïsoleerde draden

4 mm-banaanstekkers
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Aansluiten
Kabels leggen
De KOMPONENT 110-, 104- en 104-standaard zijn zodanig ontworpen dat kabels
via een verborgen groef aan de achterzijde van de behuizing kunnen worden
weggewerkt.
Zie de instructies voor het installeren van de standaard, die met de standaard
wordt geleverd.
Opmerking:
Installeer de standaard alvorens de kabel(s) aan te brengen.

Geavanceerde configuraties
Er zijn diverse configuratiemogelijkheden (zie hieronder) die de prestaties van
uw KOMPONENT-luidsprekers verbeteren. Raadpleeg voor volledige informatie
de handleiding Advanced Features, die is te vinden op de website van Linn:
www.linn.co.uk. Ook kunt u contact opnemen met uw Linn-dealer of de Helplijn
van Linn (meer informatie over de Helplijn vindt u op de achterzijde van deze
handleiding).
Passieve, meervoudige bekabeling (tweevoudige, drievoudige of viervoudige
bekabeling) – een enkel versterkerkanaal dat met twee, drie of vier kabels op de
luidspreker wordt aangesloten (opmerking – viervoudige bekabeling is niet
beschikbaar voor de KOMPONENT 104).
Passieve, meervoudige versterking (tweevoudige, drievoudige of viervoudige
versterking) – twee, drie of vier versterkerkanalen die op de luidspreker worden
aangesloten (opmerking – viervoudige versterking is niet beschikbaar voor de
KOMPONENT 104).
De werking van de AKTIV. De term ‘AKTIV’ verwijst naar de actieve cross-overs
en luidsprekers van Linn waarbij de interne cross-over van de luidspreker in
wezen wordt vervangen door de externe AKTIV cross-overs. Hierdoor kunnen de
geluidssignalen veel beter worden verwerkt, waardoor er een veel betere
geluidsuitvoer ontstaat, die de ‘drive units’ van een beter signaal voorziet en er
dus betere geluidsprestaties worden geleverd in vergelijking tot bij een passieve
werking.
Belangrijke opmerking:
Bij een actieve werking dienen uw luidsprekers een aanpassing te ondergaan en
in bepaalde gevallen de versterkers ook. Deze aanpassingen dienen door een
door Linn erkende dealer te worden uitgevoerd.

KOMPONENT 110, 106, 104
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Garantie en service
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Garantie en service
De garantie van dit product wordt bepaald door de bepalingen die gelden in het
land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument
heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen wat rederlijkerwijs mogelijk is
om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te
vervangen. Vraag uw Linn-wederverkoper naar het garantieprogramma van uw land.

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

In bepaalde delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en voor sommige
andere markten is mogelijk een uitvoerigere garantie beschikbaar voor
consumenten die hun aankoop bij Linnn registreren. Bij het product wordt een
garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te
worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.
U kunt uw garantie ook on line registreren op www.linn.co.uk

Phone:
Fax:
Helpline:
Email:
Website:

Waarschuwing
Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de
garantie die de fabrikant verstrekt. Er bevinden zich geen onderdelen in het
product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen
met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot geautoriseerde verkopers.

Technische hulp en informatie
Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste
contact opnemen met uw plaatselijke wederverkoper of een van de onderstaande
vestigingen van Linn.
Bezoek voor meer informatie over uw plaatselijke wederverkoper of distributeur de
website van Linn op www.linn.co.uk

Belangrijk
● Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt

aangeschaft.
● Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter repartie

inlevert of vervoert.

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA
Phone:
Fax:
Helpline:
Email:
Website:

+1 (904) 645 5242
+1 (904) 645 7275
888-671-LINN
helpline@linninc.com
www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
22761 Hamburg
Deutschland
Phone:
Fax:
Email:
Website:

+49-(0) 40-890 660-0
+49-(0) 40-890 660-29
info@linngmbh.de
www.linn.co.uk

Benelux importeur:
Latham Audio BV
Postbus 7
5130 AA Alphen NB
Nederland
Tel:
Fax:
E-mail:
Website:

KOMPONENT 110, 106, 104
Gebruikershandleiding

+44 (0)141 307 7777
+44 (0)141 644 4262
0500 888909
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk
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00 31 (0)13 5082411
00 31 (0)13 5082617
audio@latham-ci.com
www.lathamaudio.com
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