SURROUND SPEAKERS

TÄR KEI TÄ T U RVA L L I SUU SOHJ E I TA

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/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. Ä
 lä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. S ijoita 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.

K äytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa,
kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta
loukkaantumista.

12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. V
 ain 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.
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 tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
• 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.
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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 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 täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on
käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai
lähettimen lähelle.
5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa
samaa kanavaa käyttävissä järjestelmissä.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY
mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU)
nro 801/2013.
Virtatilat

Vaadittu virtatilatieto
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla
230 V / 50 Hz
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz
Verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.

Valmiustila

Valmiustila ja verkkoyhteys

≤ 0,5 W

Bose langaton ≤ 2,0 W

≤ 2,5 tuntia

≤ 20 minuuttia

-

≤ 2,0 W

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”.

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 alle 14 dBm (25 mW) EIRP.
Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus
sovellettavien säännösten mukaisesti.
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5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa
luetelluissa EU-maissa.
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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: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 429148
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki
Lyijy
(Pb)

Elohopea
(Hg)

Kadmium (Cd)

Kuusiarvoinen kromi
(Cr+6)

Polybrominoidut
bifenyylit (PBB)

PCB-yhdisteet

-

○

○

○

○

Polybrominoidut
difenyylieetterit
(PBDE)
○

Metalliosat

-

○

○

○

○

○

Muoviosat

○

○

○

○

○

○

Kaiuttimet

-

○

○

○

○

○

Johdot

-

○

○

○

○

○

Yksikkö

Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.
Huomautus 2: ”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.
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 México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545
Tuloarvot: 100–240 V

50/60 Hz 30 W

CMIIT-tunnus on laitteen pohjassa.

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät tilaäänikaiuttimien pohjassa.
Sarjanumero: ______________________________________________________________________
Mallinumero: ______________________________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti
osoitteessa global.Bose.com/register
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Turvallisuustiedot
T ämä 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 rekisteröityjä tavaramerkkejä,
ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.
Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Smart Soundbar,
Bose Surround Speakers, SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman
julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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L I SEN SSI -I L M OI T U KSET
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.
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Sisältö................................................................................................................................... 10
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Suositukset......................................................................................................................... 11
Kaiuttimien kiinnittäminen................................................................................... 12
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Oikeat kytkinasetukset langattomissa vastaanottimissa................................. 14
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Yhdistä Bose Surround -kaiuttimet verkkovirtaan.............................................. 15

YHDISTÄMINEN SOUNDBARIIN
Yhdistämistavan valinta................................................................................................. 16
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella................................................................. 17
Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?..................................... 17
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Muut ratkaisut................................................................................................................... 21
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SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose Surround -kaiuttimet (2)

Langaton vastaanotin (2)

AC2-sovitin (2)

Virtajohto (2)*

Ristipääruuvimeisseli

Kaksinastainen kaiutinjohto (2)

*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/Support/WSS
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SUOSITUKSET
Pidä muut langattomat laitteet poissa langattomien vastaanottimien läheltä
(0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiuttimia ja langattomia
vastaanottimia metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai
lämmönlähteiden lähelle.
KOMPONENTTI

SIJOITTELUSUOSITUKSET
Aseta kaiuttimet kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Sijoita kaiuttimet vähintään korvien korkeudelle huoneen takaosaan.

Takakaiuttimet

Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa.
Jos haluat äänen suuntautuvan suoraan kuuntelijaan, suuntaa kaiuttimet
kuuntelijaa kohti.
Jos haluat äänen heijastuvan seinistä ja täyttävän huoneen, suuntaa
kaiuttimet taka- tai sivuseinää kohti.
Aseta ensimmäisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon
R (oikealle).
Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon
L (vasemmalle).

Langattomat
vastaanottimet

Aseta kaiutin ja R-merkitty langaton vastaanotin huoneen oikealle
puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.
Aseta kaiutin ja L-merkitty langaton vastaanotin huoneen vasemmalle
puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.
Varmista, että kummankin langattoman vastaanottimen lähellä on
pistorasia.
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Järjestelmän sijoittaminen

Kaiuttimien kiinnittäminen
Kaiuttimet voidaan kiinnittää seinätelineisiin, kattotelineisiin tai lattia- tai pöytäjalustoihin.
Voit ostaa näitä tarvikkeita osoitteesta Bose.com tai Bose-jälleenmyyjältä.
HUOMIO: Käytä kaiuttimien kiinnittämiseen vain Bose-tarvikkeita. Muiden kuin
hyväksyttyjen kiinnitysvälineiden käyttö voi vahingoittaa Bose-järjestelmää
ja sen komponentteja.
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LANGATTOM I EN VASTAA N OT T IM I EN AS E N N U S

SOVITTIMIEN LIITTÄMINEN
1. Löysää johdinliitäntöjä kiertämällä ruuveja vasemmalle (vastapäivään)
ruuvimeisselillä.

2. Työnnä H-merkityn kaksinastaisen johdon punainen, kuorittu pää punaiseen
H-liitäntään.
3. Työnnä kaksinastaisen johdon musta, kuorittu pää hopeanväriseen z-liitäntään.

HUOMAUTUS: Työnnä liitäntään vain paljaan johtimen kuorittu, tinattu osa,
jotta johtimen eriste ei joudu puristuksiin.
4. Kiinnitä johtimet liitäntöihin kiertämällä ruuveja oikealle (myötäpäivään)
ruuvimeisselillä.
5. Liitä toinen sovitin toistamalla vaiheet 1–4.
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Langattomien
LANGATTOM
I EN VASTAA
vastaanottimien
N OT T IM I EN AS
asennus
ENNUS

OIKEAT KYTKINASETUKSET LANGATTOMISSA
VASTAANOTTIMISSA
Kaiuttimet muodostavat yhteyden soundbariin langattomien vastaanottimien
välityksellä. Vastaanottimet on esiasetettu vasenta ja oikeaa kanavaa varten tehtaalla.
Voit muuttaa kanava-asetusta vastaanottimen etuosan kytkimellä.
1. Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon L (vasen).
2. Tarkista, että toisen langattoman vastaanottimen kytkin on R-asennossa (oikea).

HUOMAUTUS: Varmista, että yksi langaton vastaanotin on aina kytketty L (vasen)
-asentoon ja toinen R (oikea) -asentoon.

KAIUTTIMIEN YHDISTÄMINEN
1. Työnnä sovitin kaiuttimen takaosaan.
2. Työnnä kaksinastaisen johdon toinen pää langattomaan vastaanottimeen.

Kuuluu tai tuntuu naksahdus.
3. Yhdistä toinen kaiutin toistamalla vaiheet 1–2.
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V I RTA

YHDISTÄ BOSE SURROUND -KAIUTTIMET
VERKKOVIRTAAN.
1. Kytke virtajohto langattomaan vastaanottimeen.

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.
3. Yhdistä toinen kaiutin verkkovirtaan toistamalla vaiheet 1–2.
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YHD ISTÄ M IN EN SOUN D BA RI I N

YHDISTÄMISTAVAN VALINTA
Tilaäänikaiuttimien yhdistämistapa vaihtelee soundbarin mukaan. Valitse
yhdistämistapa alla olevasta taulukosta.
SOUNDBAR
Bose Soundbar 500,
Bose Soundbar 700 tai
Bose Smart Soundbar 300

SoundTouch 300 soundbar

YHDISTÄMISTAPA
Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 17).
HUOMAUTUS: Jos et voi käyttää Bose Music -sovellusta
tai yhdistäminen sen avulla ei onnistu,
katso ”Vianmääritys” sivulla 21.
Muodosta yhteys käyttäen soundbarin kaukosäädintä
(ks. sivu 18).
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Yhdistäminen soundbariin

YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA
1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen Omat tuotteet -näytössä.
2. Siirry Asetukset-valikkoon ja Lisää tilaäänikaiuttimet.

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

2. Noudata sovelluksen ohjeita.
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Yhdistäminen soundbariin

YHDISTÄMINEN SOUNDTOUCH 300 -KAUKOSÄÄTIMELLÄ
1. Paina soundbarin kaukosäätimen SoundTouch-painiketta e.
2. Pidä k painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo l alkaa vilkkua
valkoisena.

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Langattomien vastaanottimien
takaosan merkkivalot ja soundbarin l palavat valkoisina.
HUOMAUTUKSIA: Yhdistäminen voi kestää useita minuutteja.
Jos tilaäänikaiuttimet eivät muodosta yhteyttä soundbariin,
katso lisätietoja kohdasta ”Vianmääritys” sivulla 21.

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.
Tilaäänikaiuttimista kuuluu ääntä.
HUOMAUTUS: Jos kaiuttimista ei kuulu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 22.
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TILAMERKKIVALO
Langattoman vastaanottimen etuosan merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena

Yhdistetty soundbariin.

Vilkkuu valkoisena

Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä

Palaa oranssina (himmeästi)

Ei yhteyttä soundbariin.

Vilkkuu oranssina

Valmis yhdistettäväksi soundbariin.

Vilkkuu punaisena

Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
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TILAÄÄNIKAIUTTIMIEN PUHDISTAMINEN
Pyyhi kaiuttimien ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
HUOMIO:
VARO, ettei kaiuttimiin ja niiden aukkoihin pääse nesteitä.
ÄLÄ käytä kaiuttimien 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/Support/WSS

RAJOITETTU TAKUU
Tilaäänikaiuttimilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa
global.Bose.com/warranty.
Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.
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KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA
Jos tilaäänikaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia:
Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia
ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kytke johdot tukevasti.
Tarkista langattoman vastaanottimen tilamerkkivalo (ks. sivu 19).
Siirrä kaiuttimet ja soundbar kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat
reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
Sijoita kaiuttimet 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/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.

Tilaäänikaiuttimet
eivät muodosta
yhteyttä soundbariin.

Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu oranssina merkkinä siitä,
että langattomat vastaanottimet ovat valmiita yhdistettäväksi
(ks. sivu 19).
Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 16).
Irrota langattomien vastaanottimien ja soundbarin virtajohto,
odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.
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OIRE

RATKAISU
Poista mykistys.
Lisää äänenvoimakkuutta.
Varmista, että soundbarista kuuluu ääntä. Jos ääntä ei kuulu,
katso vianmääritysohjeet soundbarin käyttöohjeesta (ks. sivu 23).
Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena merkkinä siitä,
että kaiuttimet on yhdistetty soundbariin (ks. sivu 19).

Katkonainen ääni,
tai ääntä ei kuulu.

Kokeile muita mahdollisia lähteitä.
Toista yhdistämistoimet (ks. sivu 16).
Varmista, että yksi langaton vastaanotin on kytketty käyttämään Leli vasenta kanavaa ja toinen R- eli oikeaa kanavaa (ks. sivu 14).
Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on
liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.
Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).

Kokeile muita mahdollisia lähteitä.
Sijoita kaiuttimet sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).
Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on
liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.
Tilaäänikaiuttimien
äänenlaatu on
huono tai äänessä
on häiriöitä.

Jos kaiuttimet asetetaan kaappiin tai hyllylle, aseta kaiuttimet
mahdollisimman lähelle hyllyn etureunaa, jotta ääni kuuluu
mahdollisimman laadukkaana.
Jos bassoyksikkö on yhdistetty Bose Soundbar 500:aan,
Bose Soundbar 700:aan tai SoundTouch 300 soundbariin, suorita
ADAPTiQ-äänenkalibrointi. Lisätietoja on soundbarin käyttöohjeessa
(ks. sivu 23).
HUOMAUTUS: Jos ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin
mukana) ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen
asiakaspalvelusta.
Varmista, että televisio voi lähettää tilaääntä (lisätietoja on television
käyttöohjeessa).

Tilaääntä ei kuulu.

Varmista, että yksi langaton vastaanotin on kytketty käyttämään Leli vasenta kanavaa ja toinen R- eli oikeaa kanavaa (ks. sivu 14).
Varmista, että kaiutinjohdon positiivinen ja negatiivinen johdin on
liitetty sovittimeen tukevasti. Liitä sovittimet tukevasti kaiuttimiin.
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SOUNDBARIN KÄYTTÖOHJE
Ohjeita soundbarin käyttöön tai vianmääritykseen on soundbarin tai kaiuttimen
käyttöohjeessa. Käy osoitteessa
Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700
SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300
Bose Smart Soundbar 300: worldwide.Bose.com/Support/SB300.
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