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Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde 
overensstemmelseserklæring kan findes på:  www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre 
relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til 
reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring 
kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.

2. Gem disse instruktioner.

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en tør klud.

7.  Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8.  Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater 
(herunder forstærkere), der producerer varme.

9.  Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer 
ud af udstyret.

10.  Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

11.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af 
producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed 
ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.

12.  Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.

13.  Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde 
er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet 
objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din 
implanterbare medicinske enheds funktion.

• Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.

• Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær 
ved produktet.

• Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller 
tæt ved produktet.

http://www.Bose.com/compliance
http://worldwide.Bose.com/Support/SB500
http://www.Bose.com/compliance
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• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

• Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.

• Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.

• Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i 
væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved 
installation i væggen.

• Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

• På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et 
hulrum i væggen eller i et lukket skab.
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BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital 
enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, 
og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i 
forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt 
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan 
kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp 
af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.

• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til 
at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt 
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere 
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC’s og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. 
Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig 
interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabel over produktets strømtilstand
Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt 
design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter 
og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 
1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand
Strømtilstande

Standby Netværksstandby

Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input 
på 230 V/50 Hz

≤ 0,5 W Bose trådløst ≤ 2,0 W

Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til 
tilstanden

≤ 2,5 timer ≤ 20 minutter

Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle 
kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle 
trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 
230 V/50 Hz

I/T ≤ 2,0 W

Procedurer for deaktivering/aktivering af 
netværksport. Deaktivering af alle netværk vil 
aktivere standbytilstand. 

I henhold til tillæg II 3(a) i forordning 801/2013 (“Lot 26” ændring af 
1275/2008) gælder kravet om at deaktivere en trådløs port “ikke for 
produkter, der bruger en enkelt trådløs netværksforbindelse til den 
tilsigtede brug og ikke har nogen kabelforbundet netværksforbindelse."
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Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz. 

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP. 

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er 
undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-
medlemslande, der er anført i tabellen.

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

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en 
passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse 
bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger 
om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab 
eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII
I henhold til ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” må ingen virksomhed, organisation 
eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige 
egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis 
dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden 
forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med 
telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, 
der udsender ISM-radiobølger.
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Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer
Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens navn Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)
PCB’er X O O O O O

Metaldele X O O O O O

Plastikdele O O O O O O

Højttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O:  Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under 
grænsekravet i GB/T 26572.

X:  Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, 
der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)
Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 429148

Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler

Enhed Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent 
krom (Cr+6)

Polybromerede 
biphenyler (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)

PCB’er - ○ ○ ○ ○ ○
Metaldele - ○ ○ ○ ○ ○
Plastikdele ○ ○ ○ ○ ○ ○
Højttalere - ○ ○ ○ ○ ○
Kabler - ○ ○ ○ ○ ○
Bemærkning 1:  “○” angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien 

for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: ”−” angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ”1” er 2011 eller 2021.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland 

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

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

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V  50/60 Hz 30W

CMIT-id’et er placeret i bunden af produktet.
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Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af surroundhøjttalerne.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modelnummer: ____________________________________________________________________

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-
produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger
   Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne 
modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose 
Music-appen og tilslutte produktet til internettet. Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, 
har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et 
servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch og den trådløse 
nodes design er registrerede varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er 
forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

http://global.Bose.com/register
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The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your 
Bose Surround Speaker product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
 documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of  
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
 NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSOPLYSNINGER
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HVAD ER DER I ÆSKEN

INDHOLD
Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose Surround Speakers (2) Trådløs modtager (2)

AC2-adapter (2) Netkabel (2)*

Stjerneskruetrækker To-bens højttalerkabel (2)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du IKKE 
anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses 
kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Supportworldwide.Bose.com/Support

http://global.Bose.com/Support/ST300
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SYSTEMPLACERING

ANBEFALINGER
For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra trådløse 
modtagere i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer højttalerne og trådløse 
modtagere udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte 
varmekilder.

KOMPONENT ANBEFALINGER TIL PLACERING

Baghøjttalere

Placer højttalerne på gummibunden og en stabil og plan overflade.

Placer højttalerne i ørehøjde eller højere oppe bagerst i rummet.

Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved 
reolens forreste kant.

For en lyd, der rettes direkte mod lytteren, skal højttalerne vende 
mod lytteren.

For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, 
skal højttalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg.

Trådløse 
modtagere

Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til 
R (højre).

Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre).

Stå over for tv’et, og placer højttaleren og den trådløse modtager R i 
højre side af rummet.

Stå over for tv’et, og placer højttaleren og den trådløse modtager L i 
venstre side af rummet.

Sørg for, at der findes en stikkontakt tæt på den trådløse modtager.
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Montering af højttalerne
Du kan montere højttalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Gå til 
Bose.comBose.com, eller kontakt din lokale Bose-forhandler for at købe dette tilbehør.

FORSIGTIG: Brug kun Bose-hardware til at montere højttalerne. Brug af 
uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets 
komponenter.

http://www.Bose.com


 1 4  |  D A N

OPSÆTNING AF TRÅDLØSE MODTAGERE

TILSLUT ADAPTERNE

1. Brug skruetrækkeren til at dreje skruerne til venstre (mod uret) for at løsne 
ledningerne i terminalerne.

2. Sæt den røde afisolerede ende af det to-benede kabel mærket H i den røde 
H terminal.

3. Sæt den sorte, afisolerede ende af det to-benede kabel i den søIvfarvede z terminal.

BEMÆRK: Sørg for kun at isætte de afinsolerede og fortinnede dele af hver 
blotlagt ledning, så du undgår at fastspænde ledningsisoleringen.

4. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til højre (med uret) for at 
løsne ledningerne i terminalerne.

5. Gentag trin 1 – 4 for at tilslutte den anden adapter.
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IDENTIFICER OMSKIFTERINDSTILLINGER PÅ 
TRÅDLØSE MODTAGERE
Højttalerne tilsluttes trådløse modtagere, så de kan kommunikere med din soundbar. 
Modtagerne er fra starten forudindstillet til en venstre og højre kanal. Du kan bruge 
omskifteren foran på modtageren til at tilpasse kanalindstillingerne.

1. Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre).

2. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre).

BEMÆRK: Sørg for, at den ene trådløse modtager altid er indstillet til L (venstre), 
og den anden er indstillet til R (højre).

TILSLUT HØJTTALERNE

1. Sæt adapteren ind bag på højttaleren.

2. Sæt den anden ende af det to-benede kabel i den trådløse modtager.

Du hører eller føler et klik.

3. Gentag trin 1 til 2 for at tilslutte den anden højttaler.

OPSÆTNING AF TRÅDLØSE MODTAGERE
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TÆND/SLUK

TILSLUT BOSE SURROUND SPEAKERS TIL EN 
STIKKONTAKT

1. Tilslut netledningen til den trådløse modtager.

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

3. Gentag trin 1 til 2 for at tilslutte den anden højttaler til stikkontakten.
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TILSLUT TIL EN SOUNDBAR

VÆLG TILSLUTNINGSMETODE
Hvordan du skal tilslutte surroundhøjttalerne, afhænger af din soundbar. 
Vælg tilslutningsmetoden i tabellen nedenfor.

SOUNDBAR TILSLUTNINGSMETODE

Bose Smart Soundbar (soundbar 
med stemmeunderstøttelse)

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen (se side 18). 

BEMÆRK: Hvis du ikke kan få adgang til eller har 
problemer med at bruge Bose Music-appen, 
kan du se “Fejlfinding” på side 22.

SoundTouch 300 soundbar Tilslut ved hjælp af din soundbars fjernbetjening 
(se side 19).
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TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar.

2. Gå til menuen Settings for at tilføje dine surroundhøjttalere.

Er det første gang du bruger Bose Music-appen?
1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

BOSE MUSIC

2. Følg app-instruktionerne.
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TILSLUT VED HJÆLP AF SOUNDTOUCH 300- 
FJERNBETJENINGEN

1. På fjernbetjeningen til din soundbar skal du trykke på SoundTouch-knappen e.

2. Tryk og hold k, indtil tilslutningslampen l på soundbaren blinker hvidt.

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lamperne på de trådløse 
modtageres bagside og l på soundbaren lyser hvidt.

NOTER: Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.

Hvis surroundhøjttalerne ikke opretter forbindelse til soundbaren: 
se ”Fejlfinding” på side 22.

TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højttalere for at undgå at høre forvrænget lyd. 
Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.

2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:

a. Tænd for denne kilde.

b. Hvis denne kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.

3. Tænd for soundbaren.

Der kommer ingen lyd fra surroundhøjttalerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører nogen lyd fra surroundhøjttalerne: se ”Fejlfinding” 
på side 23.
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SURROUNDHØJTTALERSTATUS

STATUSLAMPE
Lampen på den trådløse modtagers forsideviser systemets status.

LYSAKTIVITET SYSTEMTILSTAND

Lyser hvidt Tilsluttet soundbar

Blinker hvidt Downloader en softwareopdatering

Lyser gult konstant (svagt) Frakoblet soundbar

Blinker gult Klar til at tilslutte til soundbaren

Blinker rødt Fejl. Kontakt Bose kundeservice
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØR SURROUNDHØJTTALERNE
Rengør surroundhøjttalernes yderside med en blød, tør klud.

FORSIGTIG: 

Spild IKKE væske på surroundhøjttalerne eller i nogen åbninger.

Brug IKKE spray i nærheden af surroundhøjttalerne.

Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder 
sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR
Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Supportworldwide.Bose.com/Support

BEGRÆNSET GARANTI
Dine surroundhøjttalere er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på 
global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen 
betydning for den begrænsede garanti.

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

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST
Hvis du oplever problemer med surroundhøjttalerne:

Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 30 sekunder, 
og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Fastgør alle kabler.

Tjek den trådløse modtagers statuslamper (se side 20).

Flyt surroundhøjttalerne og soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse 
routere, trådløse telefoner, tv’er, mikrobølgeovne, etc.).

Placer surroundhøjttalerne i henhold til retningslinjerne for placering (se side 12).

ANDRE LØSNINGER
Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer 
og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan 
løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM LØSNING

Bose Music-appen 
virker ikke på min 
mobile enhed 

Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-
appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere 
oplysninger i app-butikken på din mobile enhed.

Surroundhøjttalerne 
opretter ikke 
forbindelse til 
soundbaren

Kontrollér, at statuslampen blinker gult, hvilket angiver, at de 
trådløse modtagere er klar til at oprette forbindelse (se side 20).

Gentag tilslutningsprocessen (se side 17).

Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, 
vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

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

SYMPTOM LØSNING

Uregelmæssig 
eller ingen lyd fra 
surroundhøjttalerne

Slå systemets lyd fra.

Forøg lydstyrken.

Kontrollér, at soundbaren afspiller lyd. Ellers kan du finde 
oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til din soundbar 
(se side 24).

Kontrollér, at statuslampen lyser hvidt, hvilet angiver, 
at surroundhøjttalerne er tilsluttet til soundbaren (se side 20).

Test forskellige kilder (hvis det er relevant). 

Sørg for, at den lyd, du afspiller, understøtter surroundsound.

BEMÆRK: Det meste musik og nogle tv-udsendelser optages i 
stereo, hvilket betyder, at de ikke tildeles nogen lyd, 
der afspilles fra surroundhøjttalere. 

Sørg for, at dit tv har surround sound (se tv’ets brugervejledning).

Gentag tilslutningsprocessen (se side 17).

Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til kanalen L (venstre), 
og at den anden er indstillet til kanalen R (højre) (se side 15).

Sørg for, at de positive og negative højttalerkabler er sat sikkert fast 
i adapterne. Sæt adapterne solidt i højttalerne.

Placer surroundhøjttalerne i henhold til retningslinjerne for placering 
(se side 12).

Dårlig eller 
forvrænget lyd fra 
surroundhøjttalerne

Test forskellige kilder (hvis det er relevant).

Placer surroundhøjttalerne i henhold til retningslinjerne for placering 
(se side 12).

Sørg for, at de positive og negative højttalerkabler er sat sikkert fast 
i adapterne. Sæt adapterne solidt i højttalerne.

Hvis højttalerne placeres i et skab eller på en hylde, skal du placere 
dem så tæt som muligt på den forreste kant af hylden for at få en 
optimal akustisk præstation.
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FEJLFINDING

FÅ ADGANG TIL BRUGERVEJLEDNINGEN TIL 
DIN SOUNDBAR
Du kan finde instruktioner og fejlfinding specifikt for din soundbar i 
brugervejledningen til din soundbar. Besøg:

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

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

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