
Gefeliciteerd met de aankoop van de Linn Majik Isobarik-luidsprekers. In deze handleiding staat 
belangrijke informatie over het uitpakken en aansluiten zodat u snel aan de slag kunt. Neem 
contact op met uw Linn-specialist voor volledige ondersteuning tijdens de installatie.

BELANGRIJK:
Raadpleeg de veiligheidsbrochure voor belangrijke veiligheidsinformatie en het online handboek 
op www.linn.co.uk/majikisobarik voor de complete gebruiksaanwijzing van uw Majik 
Isobarik-luidsprekers van Linn. 

Uitpakken
Luidsprekers zijn afzonderlijk verpakt. • 
De beide luidsprekervoeten zitten in een 
aparte verpakking.
Verwijder de producten voorzichtig uit • 
de verpakking en plaats deze op een 
vlakke ondergrond. Wees voorzichtig met 
uitpakken om schade aan de luidsprekers 
te voorkomen
Leg de luidsprekers • niet met de voorkant 
naar beneden, want dan kan de 2K Array 
(tweeterunit) beschadigd raken.
Bewaar het verpakkingsmateriaal voor transport van de Majik Isobarik in de toekomst• 

Inhoud

Plaatsing
Plaats de luidspreker voorzicht ondersteboven zonder deze op de voorkant neer te leggen1. 
Verwijder het transportmateriaal met de meegeleverde inbussleutel en bewaar de schroeven en 2. 
ringen om de luidsprekervoet te bevestigen

Behoud het transportmateriaal bij de productverpakking3. 
Plaats de luidsprekervoet zoals aangegeven boven op de luidspreker, en bevestig deze met de 4. 
vijf schroeven en ringen die u in stap 2 hebt verwijderd
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Bevestig 4 pootjes met de borgmoeren en ringen aan de 4 bussen met schroefdraad aan 5. 
de onderkant van de voet, zoals aangegeven. Draai de moeren van de voetjes pas aan als 
de luidspreker waterpas staat (stap 8)

Zet de luidspreker rechtop zonder deze op de voorkant neer te leggen6. 
pas de voetjes aan om de luidspreker waterpas te krijgen. Gebruik hiervoor een waterpas 7. 
op de voet 
Als de luidspreker waterpas is, draai de moeren van de voetjes dan met de meegeleverde 8. 
sleutel vast

Aansluiting
Voordat u gaat aansluiten moeten uw eindversterkers worden uitgeschakeld.1. 

Zorg ervoor dat de positieve (+) of rode aansluitingen van uw versterker(s) zijn aangesloten op 2. 
de positieve (+) aansluitingen van uw luidsprekers.
En dat de negatieve (-) of zwarte aansluitingen van uw versterker(s) zijn aangesloten op de 3. 
negatieve (-) aansluitingen van uw luidsprekers.

Voor optimale prestaties met enkelvoudige bedrading, dient u de positieve kabel op de • 
bovenste positieve (+) aansluiting aan te sluiten op de luidspreker en de negatieve kabel op de 
onderste negatieve (-) aansluiting, zoals aangegeven

Online handleiding
Ga naar www.linn.co.uk/majikisobarik voor de meest recente online handleiding van de Linn 
Majik isobarik. daarin staat meer informatie over geavanceerde configuratie-opties zoals meervoudige 
bedrading, meervoudige zekeringen en diverse Aktiv-configuraties. 

Garantie
Uw Majik Isobarik-luidsprekers hebben standaard een garantie van 5 jaar op arbeid en onderdelen. 
Ga naar www.linn.co.uk/warranty als u uw product wilt registreren.

Linn Records
Ga naar www.linnrecords.com voor een selectie opnames die beschikbaar zijn als Studio Master-
downloads, op Cd/SACd of op 180g vinyl.
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