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Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien 
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance..

Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut 
Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten 
olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota kaikki varoitukset huomioon.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

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.  Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen 
puoleisen liitännän kohdalla.

10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.

12.  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.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa 
sähköiskuvaaran.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. 

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

Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi 
toimintaan.

• ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.

• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.

• ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.

• Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista 
rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.

• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

• Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, 
sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

• Laitteen tarra on sen pohjassa.
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HUOMAUTUS: 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. 
Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden 
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä 
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos 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.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan 
käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen 
antennin tai lähettimen lähelle.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. 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.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. 

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä 
samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

Vastaanotinluokka = 2

Tuotteen virtatilataulukko
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY 
sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) 
-säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu 
asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto
Virtatilat

Valmiustila Valmiustila ja verkkoyhteys

Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 
230 V / 50 Hz

< 0,5 W Bose langaton < 2,0 W

Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti < 2,5 tuntia ≤ 20 minuuttia

Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä 
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty 
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu 
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

- < 2,0 W

Verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen 
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan. 

Asetuksen 801/2013 (”erä 26” muutos asetukseen 1275/2008), liitteen II 
3(a) mukaan vaatimusta langattoman portin kytkemisestä pois käytöstä 
”ei sovelleta tuotteisiin, joiden aiottu käyttötarkoitus on riippuvainen 
yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja joissa ei ole kiinteää 
verkkoyhteyttä”.
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Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz.

Enimmäislähetysteho on alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa 
luetelluissa EU-maissa.

BE DK IE UK(NI) FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

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.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency 
Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen 
pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä 
ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV
Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä 
viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. 
Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien 
laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

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

Kaiuttimet X O O O O O

Johdot X O O O O O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O:  Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa 
alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X:  Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa 
osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.
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Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: Langaton bassoyksikkö, tyyppimerkintä: 425843

Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki

Yksikkö Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen 

kromi (Cr+6)
Polybrominoidut 
bifenyylit (PBB)

Polybrominoidut 
difenyylieetterit 

(PBDE)

PCB-yhdisteet - ○ ○ ○ ○ ○
Metalliosat - ○ ○ ○ ○ ○
Muoviosat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaiuttimet - ○ ○ ○ ○ ○
Johdot - ○ ○ ○ ○ ○
Huomautus 1:  ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: ”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät bassoyksikön pohjassa.

Sarjanumero:  _____________________________________________________________________

Mallinumero:  _____________________________________________________________________

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.  
Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, 
Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V  50/60 Hz, 55 W

http://global.Bose.com/register
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Turvallisuustiedot
  Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten 
turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on 
suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on 
vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on 
Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää 
niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Smart Soundbar, 
Bose TV Speaker, SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose Bass Module 500 Virtajohto*

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi 
tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Supportworldwide.Bose.com/Support.

http://worldwide.Bose.com/Support
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BASSOYKSIKÖN SIJOITUSPAIKKA

SUOSITUKSET
Noudata seuraavia ohjeita bassoyksikön sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn 
takaamiseksi:

ÄLÄ aseta mitään esineitä bassoyksikön päälle.

Pidä muut langattomat laitteet poissa bassoyksikön läheltä (0,3–0,9 metrin 
päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta bassoyksikköä metalliseen kaappiin tai 
muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Aseta bassoyksikkö tukevalle ja tasaiselle alustalle. Tärinä voi saada bassoyksikön 
siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

Aseta bassoyksikkö jaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää 
vasten huoneen etuosaan.

Pidä bassoyksikön takaosa (Bose-logon vastakkainen puoli) vähintään 7,6 cm:n 
etäisyydellä muista pinnoista. Tämän puolen alaosan tukkiminen voi heikentää 
äänenlaatua.

Voimakkaamman basson saat sijoittamalla bassoyksikön lähemmäs seinää tai 
nurkkaa. Bassoa vähentää bassoyksikön sijoittaminen kauemmas seinistä ja nurkista.

Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

HUOMIO: ÄLÄ aseta bassoyksikköä ylösalaisin tai kyljelleen käytön aikana.
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VIRTA

BASSOYKSIKÖN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Liitä virtajohto bassoyksikön b-liitäntään.

POWER

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.
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YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN TAI KAIUTTIMEEN

YHDISTÄMISTAVAN VALINTA
Bassoyksikön yhdistämistapa vaihtelee soundbarin tai kaiuttimen mukaan. Valitse 
yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.

SOUNDBAR TAI KAIUTIN YHDISTÄMISTAPA

Bose Smart Soundbar 
(ääniohjausta tukeva soundbar)

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14). 

HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta 
tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu, 
katso ”Vianmääritys” sivulla 20.

SoundTouch 300 soundbar Muodosta yhteys käyttäen soundbarin kaukosäädintä 
(ks. sivu 15).

Bose TV Speaker (tai soundbarin 
vaihtoehtoinen liitäntä johdolla)

Muodosta yhteys äänijohdolla (ks. sivu 16).
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YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksessa.

2. Siirry Asetukset-valikkoon ja lisää bassoyksikkö.

Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?
1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

BOSE MUSIC

2. Noudata sovelluksen ohjeita.
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YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ

1. Paina soundbarin kaukosäätimen SoundTouch-painiketta e.

2. Pidä k painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo l alkaa vilkkua 
valkoisena.

Prof_BB_OG_pair

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Bassoyksikön takaosan merkkivalo 
ja soundbarin l palavat valkoisena.

HUOMAUTUKSIA: Yhdistäminen voi kestää useita minuutteja.

Jos bassoyksikkö ei muodosta yhteyttä soundbariin, 
katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 20.

Äänen tarkistaminen
HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on 

television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.

2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:

a. Käynnistä lähdelaite.

b. Jos tämä lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä.

3. Kytke soundbariin virta.

Bassoyksiköstä kuuluu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos bassoyksiköstä ei kuulu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” 
sivulla 21.
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YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA
Bassoyksikön voi yhdistää soundbariin tai kaiuttimeen myös 3,5 mm:n äänijohdolla 
(ei sisälly toimitukseen).

Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden 
kanssa käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta Bose.com/BM500Bose.com/BM500. 
Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n äänijohdon toinen pää bassoyksikön x-liitäntään.

BASS
IN

http://Bose.com/BM500


YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN TAI KAIUTTIMEEN

 1 7  |  F I N

2. Liitä toinen pää soundbarin tai kaiuttimen takaosassa olevaan h-liitäntään.

BASS

HUOMAUTUKSIA: 

Bose Smart Soundbar: Varmista, että liität johdon h-liitäntään etkä 
C-liitäntään.

Bose TV Speaker: Varmista, että liität johdon h-liitäntään etkä 
B-liitäntään.

SoundTouch 300 soundbar: Liitä johto p-liitäntään.

3. Tarkista ääni (ks. sivu 15).
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BASSOYKSIKÖN TILA

TILAMERKKIVALO
Yksikön takaosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena Yhdistetty soundbariin tai kaiuttimeen

Vilkkuu valkoisena Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä

Palaa oranssina Verkkoyhteys valmiustilassa (langaton yhteys)

Vilkkuu oranssina Valmis yhdistettäväksi soundbariin tai kaiuttimeen

Ei pala Virransäästötila (johtoyhteys)

Vilkkuu punaisena Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
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HOITO JA KUNNOSSAPITO

BASSOYKSIKÖN PUHDISTAMINEN
Pyyhi bassoyksikön ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO: 

VARO, ettei bassoyksikköön ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

ÄLÄ käytä bassoyksikön lähellä mitään sumutettavia aineita.

ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, 
ammoniakkia tai hankausaineita.

VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET
Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Supportworldwide.Bose.com/Support.

RAJOITETTU TAKUU
Bassoyksiköllä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. Rekisteröinnin 
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

http://worldwide.Bose.com/Support
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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VIANMÄÄRITYS

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA
Jos bassoyksikön kanssa ilmenee ongelmia:

Irrota bassoyksikön ja soundbarin tai kaiuttimen virtajohto, odota 30 sekuntia 
ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista bassoyksikön tila (ks. sivu 18).

Siirrä bassoyksikkö ja soundbar tai kaiutin kauas mahdollisista häiriölähteistä 
(langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

MUUT RATKAISUT
Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet 
ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact.

OIRE RATKAISU

Bose Music -sovellus ei 
toimi mobiililaitteessa. 

Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music 
-sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja 
on mobiililaitteen sovelluskaupassa.

Bassoyksikkö ei 
muodosta langatonta 
yhteyttä soundbariin.

Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkiksi siitä, 
että bassoyksikkö on valmis yhdistettäväksi (ks. sivu 18).

Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 13).

Jos bassoyksikkö on aiemmin ollut yhdistettynä soundbariin, 
nollaa bassoyksikön yhteys (ks. sivu 23).

Irrota bassoyksikön ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia 
ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Yhdistä bassoyksikkö soundbariin 3,5 mm:n äänijohdolla 
(ks. sivu 16).

HUOMAUTUS: Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa (tavallinen 
kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa 
käytettävä johto), tilaa 4,5 m:n pituinen johto 
osoitteesta Bose.com/BM500Bose.com/BM500. Voit myös ostaa 
johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

http://worldwide.Bose.com/contact
http://Bose.com/BM500


ONGELMA TOIMINTAOHJEET
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VIANMÄÄRITYS

OIRE RATKAISU

Katkonainen ääni, 
tai ääntä ei kuulu.

Poista mykistys.

Lisää äänenvoimakkuutta.

Varmista, että soundbarista tai kaiuttimesta kuuluu ääntä. Jos 
ääntä ei kuulu, lue vianmääritysohjeet soundbarin tai kaiuttimen 
käyttöohjeesta (ks. sivu 25).

Kokeile muita mahdollisia lähteitä. 

Varmista, että toistat ääntä, jossa on bassotaajuuksia, 
kuten musiikkia tai elokuvaa.

Langaton yhteys:

Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena merkiksi siitä, 
että bassoyksikkö on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 18).

Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 13).

Jos bassoyksikkö on aiemmin ollut yhdistettynä soundbariin, 
nollaa bassoyksikön yhteys (ks. sivu 23).

Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

Bassoyksikön 
äänenlaatu on huono tai 
äänessä on häiriöitä.

Kokeile muita mahdollisia lähteitä.

Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

Poista bassoyksiköstä kaikki suojakalvot.

Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai 
SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi. 
Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 25).

HUOMAUTUKSIA: 

Tämä ratkaisu ei koske Bose Smart Soundbar 300 -laitetta.

Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin 
mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen 
asiakaspalvelusta.

Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose TV Speaker- tai Bose Smart 
Soundbar -laitteeseen, varmista, että 3,5 mm:n äänijohto (ei 
sisälly toimitukseen) on liitetty kaiuttimen tai soundbarin 
takaosan h-liitäntään eikä B- tai C-liitäntään.



VIANMÄÄRITYS
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OIRE RATKAISU

Bassoäänet kuuluvat 
liian voimakkaina.

Säädä bassoa. Lisätietoja on soundbarin tai kaiuttimen 
käyttöohjeessa (ks. sivu 25).

Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai 
SoundTouch 300 soundbariin, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi. 
Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa (ks. sivu 25).

HUOMAUTUKSIA: 

Tämä ratkaisu ei koske Bose Smart Soundbar 300 -laitetta.

Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin 
mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen 
asiakaspalvelusta.

Siirrä bassoyksikkö kauemmas seinistä ja nurkista.
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VIANMÄÄRITYS

SOUNDBARIN YHTEYDEN NOLLAAMINEN
Jos bassoyksikkö ei enää muodosta yhteyttä soundbariin, nollaa bassoyksikön 
langaton yhteys. Kun langaton yhteys nollataan, soundbar yrittää muodostaa 
yhteyden bassoyksikköön uudelleen, mikä voi ratkaista yhteysongelmat.

Nollaa langaton yhteys painamalla bassoyksikön takaosassa olevaa painiketta.

Kun bassoyksikkö muodostaa yhteyden soundbariin, kuuluu äänimerkki 
ja bassoyksikön takaosan merkkivalo palaa valkoisena.



 2 4  |  F I N

VIANMÄÄRITYS

BASSOYKSIKÖN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN
Kun bassoyksikkö palautetaan alkutilaan, kaikki langattoman yhteyden tiedot 
poistetaan ja bassoyksikön alkuperäiset tehdasasetukset palautetaan.

1. Pidä bassoyksikön takaosan painiketta painettuna, kunnes järjestelmän 
tilamerkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.

Kun palautus on valmis, merkkivalo vilkkuu oranssina.

2. Yhdistä bassoyksikkö soundbariin (ks. sivu 13).
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MUITA OHJEITA

SOUNDBARIN TAI KAIUTTIMEN KÄYTTÖOHJE
Ohjeita soundbarin tai kaiuttimen käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai 
kaiuttimen käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose Smart Soundbar: worldwide.Bose.com/Supportworldwide.Bose.com/Support

Bose TV Speaker: worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS

SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300global.Bose.com/Support/ST300

http://worldwide.Bose.com/Support
http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
http://global.Bose.com/Support/ST300
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