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SOUNDTOUCH SA-5
®

AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle
veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les
instructions d’utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l’uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og
bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara
alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 请阅读并保留所有安全和使用说明。• 請閱讀並
保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。• .يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسالمة واالستخدام واالحتفاظ بها

Fjern klemrække A.
Hver klemrække kan indeholde et
sæt højttalere.

DANSK

Tilslut og fastgør højttalerkablerne til
klemrække A.
1. S
 æt den venstre højttalers markerede kabel i
den positive + L klemrække og det almindelige
kabel i den negative 
L – 
terminalklemrække.
2. Sæt den venstre højttalers markerede kabel i den
positive 
+ R 
klemrække og det almindelige
kabel i den negative R – klemrække.

Isæt klemrække A igen.
Tilslut det andet sæt højtalere ved at
gentage trin 1 - 3 og bruge klemrække B.
Bemærk: Der henvises til højttalernes
brugervejledning for oplysninger
om, hvordan den anden ende af
højttalerkablerne sluttes til højttalerne.
Du kan tilslutte op til to sæt ikkestrømforsynede højttalere.

Slut til lysnettet.
Download SoundTouch®-app’en.*
*Hvis du bruger en computer, skal du gå til
global.Bose.com/Support/SA5 for at downloade app’en.

Har du spørgsmål? global.Bose.com/Support/SA5
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Vægmontering
B (2)
A (1)
C (2)

DANSK

Enhed

Træ

Væggens tykkelse

3

Bor

Vægplade

⁄4 tommer (19 mm) eller tykkere

3

3

⁄32 tommer (2,38 mm)

1

Træskruer til stjerneskruetrækker (2)

#10 x 1 1⁄4" (M5 x 32 mm)

#10 x 1 1⁄4" (M5 x 32 mm)

Plastikankre (2)

Ikke i brug

#10 (M5) plastikankre

⁄8 tommer (9,5 mm) eller tykkere

⁄4 tommer (6,35 mm)

Stikpanel
C
B

A
C

B
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