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Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.
Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta 
eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSIA:
• Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi. 
• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää. 
• Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, 

että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.

VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 
3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROTOIMENPITEET:
• Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja 

järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
• Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia 

kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään. 

• Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
• Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, 

eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
• Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.
• Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään.  

Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan 
seinän sisään.

•  Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -0 - +45 ºC.

Tärkeitä turvaohjeita
1.  Lue nämä ohjeet.
2.  Säilytä nämä ohjeet.
3.  Huomioi kaikki varoitukset.
4.  Noudata kaikkia ohjeita.
5.  Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6.  Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7.  Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8.   Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden 

lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9.  Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

10.  Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11.   Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. 

Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on 
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.

© 2013 CSR plc ja tähän konserniin kuuluvat yritykset. aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai tähän 
konserniin kuuluvien yritysten tavaramerkkejä. Ne on voitu rekisteröidä vähintään yhdellä lainkäyttöalueella. 

© 2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman 
julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
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Tärkeitä turvallisuustietoja
Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten 
mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. 
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilläenergiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden 
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään 
yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, 
jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa 
häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun 
luvan käyttää tätä laitetta.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) 
sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa www.Bose.com/compliance
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten 
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen 
kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: 
(1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Nämä laitteet täyttävät yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. 
Laitteita ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
Testattu lämpötila-alue: -0 - 45 ºC.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö 

Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi
Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu bifenyyli 
(PBB)

Polybrominoitu difenyylieetteri 
(PBDE)

PCB-yhdisteet X O O O O O

Metalliosat X O O O O O

Muoviosat O O O O O O

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon. 

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon. 
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Johdanto

Tietoja Bose® Bluetooth® -äänisovittimesta
Bose® Bluetooth® -äänisovitin auttaa virtauttamaan musiikkia älypuhelimesta, 
taulutietokoneesta, kannettavasta tietokoneesta tai muusta Bluetooth-laitteesta 
äänijärjestelmääsi.

Järjestelmän ominaisuudet
• Yhdistetään langattomasti älypuhelimeen, taulutietokoneeseen tai muuhun 

Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.

• Voidaan yhdistää jopa kolmeen laitteeseen monipisteyhteyden ansiosta.

• Enintään kahdeksan Bluetooth-laitetta voi muodostaa laitepareiksi. 

• Voit virtauttaa CD-laatuista ääntä aptX®-yhteensopivan laitteen avulla. 

Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

Bose® Bluetooth® 
-äänisovitin

Virtajohto Virransyöttö

Optinen kaapeli 3,5 mm:n äänijohto 3,5 mm:n RCA-
naarasliitännällä varustettu 
johto

Muuntajat (sisältyvät 
toimitukseen tietyillä alueilla)

Huomautus:  Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys 
valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. 
Yhteystiedot ovat pakkauksessa. 
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Käyttöönotto

Sovittimen yhdistäminen äänijärjestelmään
Yhdistä sovitin järjestelmään sen mukana toimitetulla johdolla. 
Oikean johdon valitsemisesta lähteiden yhdistämiseksi on lisätietoja 
äänijärjestelmän käyttöohjeessa.

Huomautus:  Käytä enintään yhtä ääniliitäntää.

Vaihtoehto 1: Optinen johto
On suositeltavaa yhdistää järjestelmään optisella johdolla. Jos järjestelmässäsi ei 
ole optista liitäntää, katso lisätietoja kohdasta ”Vaihtoehto 2: 3,5 mm:n äänijohto” 
sivulla 7.

1. Irrota kirkas suojus johdon molemmista päistä.

2. Kohdista liitin sovittimen optiseen liitäntään, ja työnnä se paikalleen 
varovaisesti.

Huomautus:  Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, 
kun liitin asetetaan paikalleen.

VAROITUS:   Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai 
liitäntä voi vaurioitua.

3. Työnnä liitin liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

4. Yhdistä johdon toinen pää järjestelmän optiseen liitäntään.

Huomautus: Varmista, että valittuun tuloon ei ole yhdistetty muita lähteitä.

5V
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Käyttöönotto
Vaihtoehto 2: 3,5 mm:n äänijohto
Käytä 3,5 mm:n liitännällä varustettua johtoa vain jos järjestelmässäsi ei ole optista 
liitäntää. Lähteiden yhdistämisestä on lisätietoja äänijärjestelmän käyttöohjeessa. 

Huomautus:  Jos järjestelmässäsi on analoginen RCA-liitäntää, katso lisätietoja 
kohdasta “Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä 
varustettu johto”.

1. Kiinnitä 3,5 mm:n liitännällä varustetun äänijohdon toinen pää sovittimen 
AUX OUT -liitäntään.

2. Yhdistä 3,5 mm:n liittimellä varustetun johdon toinen pää järjestelmäsi AUX IN 
-liitäntään.

Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto
Käytä tätä menetelmää yhdistettäessä Bose® Solo-, Bose® Solo 10-, Bose® 
Solo 15- tai Bose® CineMate® 15/10 -järjestelmiin, jotta sovitin toimii oikein. 
Katso ”Bose® Solo 15-, Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- ja Bose® Solo 10 
-järjestelmät” sivulla 8.

1. Yhdistä 3,5 mm:n naarasliittimellä varustettu RCA-johto 3,5 mm:n liittimellä 
varustettuun äänijohtoon.

2. Kiinnitä 3,5 mm:n liitännällä varustetun äänijohdon toinen pää Bose® 
Bluetooth® -äänisovittimen AUX OUT -liitäntään.

3. Yhdistä analogisella RCA-liittimellä varustettu johto järjestelmän RCA-
liitäntöihin (punainen ja valkoinen).
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Käyttöönotto

Bose® Solo 15-, Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- ja 
Bose® Solo 10 -järjestelmät 
Yhdistä järjestelmä 3,5 mm:n RCA-liittimellä varustetun johdon avulla. 
Katso ”Vaihtoehto 3: 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johto” sivulla 7.

Bose® Solo 15 -järjestelmä: Katso ”Valitse Bose® Bluetooth® -äänisovitin.” 
sivulla 10. 

Bose® CineMate® 15/10-, Bose® Solo- tai Bose® Solo 10 -järjestelmät: 
Katkaise virta muista yhdistetyistä äänilaitteista.CineMate-järjestelmä ei ota 
Bose® Bluetooth® -äänisovitinta käyttöön automaattisesti, jos toiseen yhdistettyyn 
laitteeseen on kytketty virta.

Virran kytkeminen
1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää sovittimen POWER-liitäntään.

5V

2.  Kiinnitä virtajohdon suurempi pää muuntajan virransyöttöliitäntään. 
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3. Käännä koskettimia ulospäin. Kiinnitä tarvittaessa maassasi käytettävä sovitin. 

Voit irrottaa sovittimen painamalla vapautinta (A) ja irrottamalla sovittimen 
nostamalla sen ylös (B).

Kun sovittimeen on kytketty virta, se voidaan löytää (merkkivalo vilkkuu sinisenä).

Lähdeasetukset
Kun Bose® Bluetooth® -äänisovittimeen on kytketty virta, se on ehkä määritettävä 
äänijärjestelmän lähteeksi toimimalla seuraavasti.

• Varmista, että äänijärjestelmä on käynnistettu ja toiminnassa. 

• Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän lujalle.

• Noudata mahdollisia näytössä näkyviä ohjeita. 

Lisätietoja on äänijärjestelmän käyttöohjeessa. 

Käyttöönotto

A
B
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Valitse Bose® Bluetooth® -äänisovitin.
Tuloksi on ehkä valitava äänijärjestelmään yhdistetty Bose® Bluetooth® -äänisovitin. 
Lähteiden valitsemisesta on lisätietoja äänijärjestelmän käyttöohjeessa. 

Bose® Solo 15 -järjestelmä
Varmista, että järjestelmän ohjelmisto on ajan tasalla. Ohjelmiston päivitysohjeet 
ovat osoitteessa worldwide.bose.com/soloupdates.

1. Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu ja 
järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Järjestelmässä otetaan käyttöön analoginen tulo, kun Bose® Bluetooth® 
-äänisovitin yhdistetään.

2. Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi. Katso ”Mobiililaitteen 
muodostaminen laitepariksi” sivulla 10.

Bose® Bluetooth® -äänisovittimen lähteenä käyttämisen lopettaminen:
Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu ja 
järjestelmästä kuuluu äänimerkki. Järjestelmässä otetaan käyttöön edellinen lähde. 

Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi
Kun Bose® Bluetooth® -äänisovittimeen on kytketty virta, siitä ja laitteesta voidaan 
muodostaa laitepari.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

2. Valitse Bose Bluetooth Audio Adapter. 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth

ConnectedBose Bluetooth
Audio Adapter

Huomautus: Tietyt laitteet saattavat pyytää salasanaa. Jos sitä pyydetään, 
syötä 0000. 

Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa valkoisena ja 
äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki. 

Huomautus: Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu, tyhjennä sovittimen 
muisti. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Käyttäminen
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Käyttäminen
Toisen mobiililaitteen muodostaminen 
laitepariksi
1. Kytke äänijärjestelmään ja Bluetooth®-laitteeseen virta. 
2. Paina sovittimen  -painiketta. 

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
4. Valitse Bose Bluetooth Audio Adapter.

Huomautus: Tietyt laitteet saattavat pyytää salasanaa. Jos sitä pyydetään, 
syötä 0000. 

Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa valkoisena.
Sovittimen muistiin mahtuu enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot. 
Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Yhdistäminen pariksi muodostettuun 
mobiililaitteeseen
Jos yhteys laitteeseen on katkaistu poistamalla Bluetooth® käytöstä tai yhdistämällä 
neljäs laitew, laitteeseen on muodostettava yhteys uudelleen. Laiteparia ei tarvitse 
muodostaa uudelleen, jos et ole tyhjentänyt sovittimen muistia tai muodostanut 
laiteparia yli 8 laitteen kanssa. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.
1. Käynnistä mobiililaite. 
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Bluetooth Audio Adapter. 
Kun laiteparia muodostetaan, sovittimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena. 
Kun sovitin ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa, merkkivalo palaa valkoisena ja 
äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki. 

Monipisteyhteys
Monipisteyhteyden ansiosta Bose® Bluetooth® -äänisovitin voi olla yhteydessä 
enintään kolmeen mobiililaitteeseen.
1. Muodosta Bluetooth-laitteet laitepareiksi ja yhdistä ne. Katso ”Mobiililaitteen 

muodostaminen laitepariksi” sivulla 10.
2. Musiikin toistaminen ensimmäisestä yhdistetystä laitteesta. 
3. Aseta ensimmäinen laite taukotilaan ja toista musiikkia vain toisesta tai 

kolmannesta yhdistetystä laitteesta 
Äänijärjestelmä toistaa toisesta tai kolmannesta laitteesta peräisin olevaa 
musiikkia.  

Huomautuksia:  
• Voit kuunnella musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta, kun asetat 

aktiivisesta laitteesta kuuluvan musiikin taukotilaan. 
• Jos otat käyttöön neljännen laitteen, se korvaa pisimpään passiivisena 

olleen laitteen. 
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Käyttäminen

Bluetooth®-merkkivalo
 (Bluetooth-merkkivalo) ilmaisee sovittimen Bluetooth-yhteyden tilan. 

Merkkivalo Tila

Vilkkuu sinisenä Löydettävissä, valmiina laiteparin muodostamiseen.

Vilkkuu valkoisena Yritetään muodostaa yhteyttä pariksi muodostettuun laitteeseen.

Palaa valkoisena Yhdistetty pariksi muodostettuun laitteeseen. 

Vilkkuu hitaasti 
valkoisena

Järjestelmää päivitetään.

Palaa sinisenä Verkko on valmiustilassa (valmis yhdistettäväksi laitteeseen uudelleen).

Välähtää valkoisena 
kahdesti

Poistettu pariksi muodostettujen laitteiden luettelosta.

Sovittimen muisti
Bose® Bluetooth® -äänisovittimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan 
pariksi määritetyn laitteen tiedot. Kun muisti on täynnä ja uuden laitteen kanssa 
muodostetaan pari, ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot 
poistetaan muistista ja uuden laitteen tiedot lisätään muistiin.

Muistin tyhjentäminen
Pidä sovittimen  painettuna noin 10 sekuntia. Kun laiteluettelo tyhjennetään, 
merkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena ja äänijärjestelmästä kuuluu äänimerkki.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden tiedot poistetaan Bose® Bluetooth® -sovittimen muistista, 
eikä sovitinta voi löytää. Laiteparin muodostaminen uusien laitteiden kanssa on 
lisätietoja kohdassa ”Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi” sivulla 10.

Laiteparin muodostaminen uudelleen sellaisen laitteen kanssa, 
joka on poistettu
1. Poista Bose Bluetooth Audio Adapter mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

2. Paina sovittimen  -painiketta. 

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

3. Valitse Bose Bluetooth Audio Adapter mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
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Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu
Ongelma Toimintaohjeet

Sovitin ei saa virtaa. • Kiinnitä virtajohdon molemmat päät tiukasti.
• Yhdistä muuntaja toimivaan pistorasiaan.

Sovittimesta ja 
mobiililaitteesta ei voi 
muodostaa laiteparia.

• Poista Bluetooth® käytöstä mobiililaitteessa ja ota se takaisin käyttöön.
• Poista sovitin mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.  

Yritä muodostaa laitepari uudelleen. 
• Muodosta toinen mobiililaite laitepariksi.
• Tyhjennä sovittimen muisti. Pidä  painettuna 10 sekuntia  

Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Bluetooth -laitteesta ei 
kuulu ääntä.

• Käynnistä äänijärjestelmä.
• Kasvata äänijärjestelmän ja Bluetooth-laitteen tai musiikkisovelluksen 

äänenvoimakkuutta.
• Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.
• Valitse äänijärjestelmässä oikea tulo sovitinta varten.
• Yhdistä sovitin optiseen liitäntään, johon ei ole yhdistetty videolähtöä. 
• Äänijärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja lähteiden yhdistämisestä 

äänijärjestelmään.

Bluetooth-laitteesta 
kuuluvan äänen laatu 
on huono.

• Siirrä mobiililaite lähemmäs sovitinta ja kaemmas häiriölähteistä.
• Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.

Useita laitteita ei 
voi yhdistää.

• Varmista, että laitteet on muodostettu laitepareiksi.
• Tyhjennä sovittimen muisti. Pidä  painettuna 10 sekuntia  

Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Katso ”Sovittimen muisti” sivulla 12.

Puhdistaminen
Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.

• Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.

• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bose®-asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat 
pakkauksessa.

Rajoitettu takuu
Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän 
mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun 
rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa 
eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja  
www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa 
olevasta takuusta. 
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