
Majik 109-luidspreker - Snelstartgids
BELANGRIJK:
In dit document vindt u advies omtrent het uitpakken en aansluiten van uw
luidsprekers. Raadpleeg de afgedrukte Veiligheidsinformatie voor belangrijke
informatie over de veiligheid en de onlinegebruikershandleiding voor volledige
instructies over het gebruik van de luidsprekers.

Uitpakken
• De Majik 109-luidsprekers zijn per paar verpakt. Wees voorzichtig met het

uitpakken om schade te voorkomen.
• Leg de luidsprekers niet met de voorkant naar beneden, want dan kan de 

2K-opstelling beschadigd raken. 

Inhoud

Aansluiting
BELANGRIJK:
Voor aansluiting moeten uw eindversterkers worden uitgeschakeld. 

Zorg ervoor dat de positieve (+) of rode aansluitklemmen van uw versterker(s) zijn
aangesloten op de positieve (+) aansluitklemmen op uw luidsprekers en dat de
negatieve (-) of zwarte aansluitklemmen van uw versterker(s) zijn aangesloten op de
negatieve (-) aansluitklemmen op uw luidsprekers.
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Verbindingskabels met banaanstekkers van 4 mm
Uw Linn-dealer dient de banaanstekkers van 4 mm stevig op de kabels aan te
brengen. Gebruik de meest linkse positieve (+) aansluiting en de meest rechtse
negatieve (-) aansluiting voor de best mogelijke geluidskwaliteit.

Kabels met spades aansluiten
Als u kabels met spades wilt aansluiten, dient u de gouden ring met de
meegeleverde sleutel los te draaien, de spade in de gouden ring te steken, en de
ring stevig vast te draaien om voor een goede elektrische verbinding te zorgen.

Gebruikershandleiding
Ga naar www.linn.co.uk/majik om de gebruikshandleiding te downloaden waarin
uw volledige instructies aantreft over de werking van de luidsprekers. Ook vindt u
hierin meer informatie over geavanceerde configuratiemogelijkheden zoals biwiring,
bi-amping en Aktiv-configuraties.

Garantie
Ga binnen 30 dagen na aankoop naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te
registreren voor een uitgebreide garantie van 5 jaar.
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