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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�าด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว ้• 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。 • .ُيرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسالمة واالستخدام واالحتفاظ بها



SV EN S KA

Ta bort anslutningsplinten A.
Varje anslutningsplint är avsedd för 
ett högtalarpar.

Anslut och sätt fast högtalarledningarna 
i anslutningsplinten A.
1.  För in den västra högtalarens markerade ledning 

i den positiva + L -kontakten och den andra 
ledningen i den negativa L – -kontakten.

2. För in den högra högtalarens markerade ledning 
i den positiva + R -kontakten och den andra 
ledningen i den negativa R – -kontakten.

Sätt tillbaka anslutningsplinten A.
Upprepa steg 1 till 3 med anslutningsplint B 
för att ansluta nästa högtalarpar.
Obs! I bruksanvisningen beskrivs 
hur du ansluter den andra änden av 
högtalarledningarna i högtalarna. Du kan 
ansluta upp till två par passiva högtalare.



SV EN S KAHar du några frågor? global.Bose.com/Support/SA5

Ladda ned SoundTouch™-appen.*
* Om du använder en dator går du till 
global.Bose.com/Support/SA5 för att ladda ned appen.

Anslut till en strömkälla.
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Ämne Trä Väggplatta

Väggens tjocklek 19 mm eller tjockare 9,5 mm eller tjockare

Borr 2,38 mm 6,35 mm 

Phillips-träskruv (2) M5 x 32 mm M5 x 32 mm

Plugg (2) Används ej M5-plugg

C (2)

B (2)

A (1)

Väggmontering
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