Specifikation
- Vibes by OrloTM akustik- och elektronikplattform med bl a klass-D förstärkare, DSP för optimal
ljudbehandling och egenutvecklade högtalarelement.
- Bluetooth v4.0. Ljudströmning via A2DP.
- Frekvensomfång 75Hz – 20kHz.
- Ljudtryck (SPL) 88dB @ 1m.
- Inspänning 100-240VAC/47-63Hz, 0,12A.
- IP44 förutom högtalarelement och elektriska anslutningspunkter.
- Temperatur, användning: +10 -- +40 grader Celsius.
- Temperatur, förvaring: -25 -- +60 grader Celsius.
- Mått 80x233x32mm. Baffeln sticker ut 12mm med en diameter på 74mm. Storlek på gallret
är Ø85mm.

Declaration of conformity
Orlo AB, with principal address Industrigatan 4, SE-212 14 Malmö, Sweden, declare that this
product “Orlo CAB” is in conformity with the CE marking directive 93/68/EEC, the EMC Directive
2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EG.
The “Orlo CAB” loudspeaker also conforms to RoHS directive (2011/65/EU) and WEEE directive
2012/19/EU. The waste bin symbol means that you shall not throw the product in the waste bin
but instead make sure it is recycled as electronic goods. The product is lead and halogen free.

Malmö, December 2014

Fredrik Bågenholm, CEO
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Orlo CAB
Bluetooth stereohögtalare för fast installation

Gratulerar till ditt köp av dessa högtalare!
Högtalarna är specialutvecklade och tillverkade i Sverige för att ge dig fantastiskt ljud med djup
fyllig bas var du än väljer att installera dem. De är ett komplett trådlöst system med kontrollerad
akustik vare sig de sitter monterade i ett skåp, i taket eller genom en panel på väggen.
Högtalarna är trimmade för att säkerställa optimalt ljud när enheten du strömmar ljud ifrån har
sina ljudinställningar neutralt inställda utan extra ljudförbättrande inställningar aktiverade.
Justeringar för extra bas, surround eller loudness bör vara avstängda.
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Packa upp högtalaren.
Gör ett runt hål för höger och vänster högtalarbaffel där du avser montera högtalarna,
håldiameter 75mm. Använd hålsåg eller fräs.
Montera höger och vänster högtalare genom att skruva fast dem med avsedd skruv
(max 3mm i diameter och flat skruvskalle max 6mm). Försänkt skruv får ej användas.
Dra inte skruvarna hårt, högtalarna skall bara fästas så att de inte vibrerar, inte mer.
Medlevererade träskruvar går in ca 9mm i materialet de fästs mot.
Fäst gallren genom att ta bort skyddstejpen på den självhäftande tejpen och tryck fast
det mot ytan. Styrpinnar på gallerramen ser till att gallret hamnar rakt. Du kan välja
vilket håll du vill att gallrens hålbild skall vara roterad. Rotera dem lika.
Förlägg kabeln mellan högtalarna enligt önskemål. Den är 1,5m lång men kan kapas vid
behov. Ett skarvdon för snabb och enkel återanslutning levereras med.
Dra strömkabeln enligt önskemål. Koppla in den till 100-240VAC elanslutning i en fast
installation enligt gällande normer. Kabeln är 1,5m lång men kan kapas vid behov.
När högtalaren får spänning startar den och går att ansluta och koppla upp sig mot
med Bluetooth. Vid anslutning dyker högtalaren upp i din enhet med namnet ”Orlo
CAB X”, där X är ett tal mellan 1 och 9. Ingen pinkod behövs för anslutning.
Trevlig lyssning!

