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Aplikace Bang & Olufsen

Stáhněte si aplikaci Bang & Olufsen z Google Play nebo Apple 
App Store do svého zařízení pro jeho nastavení. Tato aplikace 
vám pomůže nastavit a používat váš Beosound Stage na 
maximum. 

Stiahnite si aplikáciu Bang & Olufsen zo služby Google Play 
alebo Apple App Store a nastavte svoj produkt.
Táto aplikácia vám pomôže nastaviť a používať váš Beosound 
Stage na maximum.

A termék beállításához töltse le a Bang & Olufsen alkalmazást 
a Google Play-ből vagy az Apple App Store áruházból. Ez az 
alkalmazás segít Önnek a Beosound Stage beállításában és 
teljes körű használatában.

App Store Google Play
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Určete místo pro montáž a pomocí přiložené šablony 
vyznačte otvory pro vyvrtání. Vyvrtejte otvory podle 
typu stěny a použitých šroubů. Šrouby připevněte 
ke stěně pomocí dodaných podložek. Doporučujeme 
použít šrouby s minimálním zatížením 30 kg a velikostí 
hlavy 7 mm.

Sejměte kryt ze zadní strany skříně Beosound Stage. 
Připojte kabely: napájecí kabel a HDMI k odpovídajícím 
konektorům. Pokud je to nutné, vyměňte boční držáky 
za stojany, aby nedošlo k narušení vedení kabelů.

Opatrně vyrovnejte otvory pro šrouby Beosound Stage 
s otvory pro šrouby ve stěně. Zarovnejte střed křížových 
otvorů se šrouby. Ujistěte se, že šrouby zapadly na 
místo v horním rohu kříže. Pokud instalujete Beosound 
Stage na nerovnou zeď, doporučujeme připojit 
přiložené plstěné podložky k zadní straně produktu. 
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


