Brukerveiledning

SOUNDTOUCH SA-5
®

AMPLIFIER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann eller fuktighet.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater
(herunder forsterkere) som produserer varme.
9. B eskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den
kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. O
 verlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at
ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i
apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt
sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER
Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i
systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.
Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdsinstruksjoner i
brukerveiledningen.
Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
• Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser,
på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del
av produktet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
• Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.
• Produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller
på båter.
• Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten,
overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.
MERKNADER:
• Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
• Referere til de lokale byggeforskriftene for kabeltype som egner seg til ditt bruk.
• Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å
bruke utstyret.
• Bruk dette produktet i temperaturområdet 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F).
仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.
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I N F O R M A S J O N O M R E G E LV E R K
Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som
beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige
radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det
ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av
radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon.
Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå
utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
• Flytt eller snu mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å
bruke utstyret.
Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150-5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for
skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.
Viktig informasjon om overholdelse i USA og Canada
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk
av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for ukontrollerte
omgivelser. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.
Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
Utstyret overholder Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).
Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
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I N F O R M A S J O N O M R E G E LV E R K
Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance
I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med
følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.
Strømmodi

Informasjon om påkrevd strømtilstand
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz
Tid før utstyret automatisk skifter modus

Ventemodus

Nettverksventemodus

≤ 0,5W

alle nettverkstyper ≤ 3,0 W

< 2,5 timer

≤ 20 minutter

I/T

≤ 3,0 W

Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle
kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse
nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av
nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer
ventemodus.

Wi-Fi® og Bluetooth®: Deaktiver ved å trykke og holde Controlknappen på enheten til Wi-Fi-indikatoren slukkes. Aktiver ved å
trykke på Control-knappen.
Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette
inn Ethernet-kabelen.

For Europa:
Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:
Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensistet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.
Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:
Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som
vises i tabellen.

BE

DK

IE

UK

FR

CY

SK

HU

AT

BG

DE

PT

EL

HR

LV

LT

MT

PL

CZ

EE

FI

ES

IT

RO

LU

NL

SI

SE

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en
passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte
naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.
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I N F O R M A S J O N O M R E G E LV E R K
Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Delenavn

Bly
(Pb)

Kvikksølv
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Heksavalent
(CR(VI))

Polybromerte
bifenyler
(PBB)

Polybromerte
difenyletere
(PBDE)

PCB-er

X

O

O

O

O

O

Metalldeler

X

O

O

O

O

O

Plastdeler

O

O

O

O

O

O

Høyttalere

X

O

O

O

O

O

Kabler

X

O

O

O

O

O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: A
 ngir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i
GB/T 26572.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 9 vil si 2009 eller 2019.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: 886 2 2514 7977
Importør for 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
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JURIDISK INFORMASJON
Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.
Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for
Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av
disse varemerkene er på lisens.
Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.
SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.
Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.
Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2019 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen
måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert på baksiden eller undersiden av produktet.
Serienummer: _______________________________________________________________________
Modellnummer: ______________________________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt.
Du kan gjøre dette ved å gå til http://global.Bose.com/register
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INNHOLD I ESKEN

Innholdet i esken
Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med.

SoundTouch® SA-5 amplifier

Ankre (2)

Monteringsbrakett

Skruer (2)

Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.
Merk: Ikke bruk forsterkeren hvis deler av den er skadet. Kontakt din
autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til:
global.Bose.com/Support/SA5 for kontaktinformasjon.
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DET FØRSTE OPPSETTET

Veiledning for plassering
Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra forsterkeren for å unngå forstyrrelser.
• Monter forsterkeren innendørs.
• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
• Plasser forsterkeren på en hylle eller monter den på en vegg.
• Hvis du vil ha best mulig ytelse, må du plassere forsterkeren på godt ventilert sted.
FORSIKTIG:
• Plasser forsterkeren på et sted det maksimaltemperaturen er lavere enn 40 °C (104 °F).
• Plasser forsterkeren et sted der det er minimum 75 mm (3 tommer) ventilasjon
rundt den.
• IKKE plasser forsterkeren på et fullstendig lukket sted. Dette kan føre til dårlig ytelse.
• IKKE stable flere forsterkere oppå hverandre. Hvis du bruker flere forsterkere, må du
plassere dem ved siden av hverandre.
Merk: Hvis du vil montere forsterkeren på veggen, kan du se side 29.

Veiledning for høyttalertilkobling
• Bruk bare høyttalere som ikke drives av strøm. IKKE koble til andre høyttalermerker
eller -modeller som drives av strøm. Hvis du gjør dette, kan utstyret bli skadet.
• Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver.
• To høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver.

Anbefalinger for lengde på høyttalerledning
Maksimal lengde

Tykkelse

9 meter (30 fot)

0,82 mm2 (18)

14 m (45 fot)

1,3 mm2 (16)

21 m (70 fot)

2,0 mm2 (14)

10 - NORSK

D et første oppsettet

Plassere høyttalerne
Plasser høyttalerne på den permanente plasseringen før høyttalerkablene kobles til
forsterkeren.

Koble høyttalerne til forsterkeren
Når du har plassert høyttalerne, kobler du høyttalerkablene til forsterkeren.
Høyttalerkablene består av to isolerte ledninger:
• Den merkede ledningen (striper, bånd eller farge) kobles til den positive (+) utgangen.
• Den umerkede ledningen kobles til den negative (-) utgangen.
Kontroller at forsterkeren ikke er koblet til strøm før du kobler til høyttalerne.
1. Fjern terminalkontakt A fra SPEAKERS OUT-kontakten.

2. Koble høyttalerledningene til terminalkontakt A:
A.

Sett den merkede venstre høyttalerledningen inn i den positive terminalen
( + L) og den umerkede ledningen i den negative terminalen ( L – ).

B.

Sett den merkede høyre høyttalerledningen inn i den positive terminalen
( + R ) og den umerkede ledningen i den negative terminalen ( R – ).
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D et første oppsettet
3. Bruk et lite flathodet skrujern, og trekk til skruene på terminalene med klokken, for å
feste ledningene.

4. Sett terminalkontakten inn i SPEAKER OUT-kontakten.

5. Følg bruksanvisningen for høyttalerne for å koble den andre enden av
høyttalerkabelen til høyttalerne.
Tips: Bruk et silikonfugemateriale, for eksempel RTV-lim (tilgjengelig hos
jernvareforhandlere), for å beskytte kablene ved høyttalertilkoblinger utendørs.
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D et første oppsettet

Koble til enda et høyttalerpar
Du kan koble to høyttalerpar til forsterkeren for maksimal lyd på et stort område eller
spille av samme lyd i forskjellige rom.
Hvis du vil koble til enda et høyttalerpar, gjentar du trinn 1-5 i "Koble høyttalerne til
forsterkeren" på side 11 for terminalkontakt B.
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D et første oppsettet

Koble forsterkeren til strøm
Koble strømmen til forsterkeren når du har koblet høyttalerledningene til forsterkeren.
1. Koble strømledningen til

-kontakten på forsterkeren.

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

Nettverksventemodus
Din forsterker slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er
trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du din forsterker fra nettverksventemodus:
• Spill av eller fortsett lydavspilling med SoundTouch™-appen på den mobile enheten.
• Trykk på Control-knappen (se side 23).

• Trykk på strømbryteren I, kildeknappen, eller forhåndsinnstillingsknappen på
SoundTouch® fjernkontrollen.
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KO N F I G U R E R E S O U N DTO U C H ® -A P P E N
SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon,
et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en
fjernkontroll for forsterkeren.
Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til
musikktjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og
endre forhåndsinnstillinger og strømme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til
regelmessig.
Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se
side 16.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen
Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.

• Apple-brukere: Last ned fra App Store
• Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
• Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android

Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge forsterkeren
til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og
bruke musikktjenester.
Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du
se side 32.
Tips: Når du ha har konfigurert forsterkeren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt,
kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme
nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme
SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til forsterkeren.

Kundesenter for SoundTouch®
global.Bose.com/Support/SA5
Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter:
brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du
kan publisere spørsmål og svar.
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E KS I ST E R E N D E S O U N DTO U C H ® - B R U K E R E

Legge forsterkeren til en eksisterende
konto
Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaleren, behøver du ikke
å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.
Gå til appen, velg

> Innstillinger > Legg til eller koble til en høyttaler på nytt.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble forsterkeren til et nytt nettverk
Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du forsterkeren til det nye nettverket.
Du kan gjøre dette ved å sette forsterkeren i konfigurasjonsmodus.
1. Gå til appen, velg

> Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg forsterkeren.

2. Velg KOBLE TIL HØYTTALER.
Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.
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T I L PA S S E F O R H Å N D S I N N S T I L L I N G
Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk,
radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt.
Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med
SoundTouch®-appen.
Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:
• Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
• Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at
datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket
som SoundTouch®-forsterkeren.
• Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i Bluetooth- eller AUX-modus.

Definere en forhåndsinnstilling
1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

Spille av en forhåndsinnstilling
Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for
å spille den av.
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B L U E T O O T H -T E K N O L O G I
Trådløs Bluetooth-teknologi lar deg strømme musikk fra Bluetooth-smarttelefoner,
-nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til forsterkeren. Før du kan strømme
musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med forsterkeren.

Koble til mobilenheten
1. Gå til appen, og velg forsterkeren fra enhetsvalget.
2. Velg Bluetooth

.

3. Velg CONNECT.
4. Velg SoundTouch®-forsterkeren fra listen over mobilenheter.

Tips: Se etter det samme navnet som du angav for forsterkeren i SoundTouch®appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til forsterkeren.
Når sammenkoblet, vises navnet på SoundTouch®-forsterkeren som tilkoblet i
enhetslisten.

Koble fra mobilenheter
Deaktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.
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B L U E T O O T H -T E K N O L O G I

Koble til med Bluetooth-funksjonen på
mobilenheten
1. Slå på Bluetooth-funksjonen på den mobile enheten.
Tips: Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.
2. Velg forsterkeren fra listen over mobilenheter.
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FO R ST E R K E R KO M P O N E N T E R

Kontakter
Terminalkontakter

Ethernet

3,5 mm kontakt
Oppsett av datamaskin

Kontakt

RCA-stereokontakter

Beskrivelse
Strømkontakt. Strømmen kobles til når strømkabelen settes inn i
stikkontakten. Det er ingen av/på-bryter på SoundTouch® amplifier.

SETUP

USB-kontakt for konfigurasjon ved hjelp av en datamaskin.
Ethernet-kontakten gir kablet tilgang til hjemmenettverket.

SPEAKERS OUT

To terminalkontakter lar deg koble til opptil to høyttalerpar.

AUX IN

Tre AUX IN-kontakter lar deg spille av fra lydenheter og
mediespillere.
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KA B L E D E T I L KO B L I N G E R

Koble til AUX IN-kontakten
Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller
en annen type lydenhet, til AUX IN-kontaktene på forsterkeren. Du kan koble til
forsterkeren med 3,5 mm plugger (følger ikke med) eller RCA-plugger (rød og hvit)
(følger ikke med).
1. Bruk en stereokabel for å koble lydenheten til AUX IN-kontaktene på forsterkeren.

2. Gå til appen, og velg forsterkeren fra enhetsvalget.
3. Velg AUX.
4. Velg AUX-kilden for å spille av musikk.
5. Begynn å spille av musikk på mobilenheten.
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W I - F I - I N D I K AT O R

Wi-Fi-status
Forsiden av forsterkeren har en indikator som viser Wi-Fi-statusen. Lys under
indikatoren lyser i henhold til forsterkerstatus.

Wi-Fi-indikator

Indikatoraktivitet

-

Blinker hvitt

Søke etter Wi-Fi-nettverk

Lyser hvitt (klart)

Forsterker er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk

Lyser gult

Forsterkeren er i konfigurasjonsmodus

Blinker hurtig oransje

Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose

Av

Nettverkstilkobling er deaktivert eller nettverksventemodus
(se side 14)
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AVA N S E R T E F U N K S J O N E R

Deaktivere Wi-Fi og Bluetooth-teknologi
Deaktivering av Wi-Fi deaktiverer også Bluetooth-funksjonen.
1. Trykk og hold inne Control-knappen (8-10 sekunder).

Control-knapp

2. Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du Control-knappen.

Aktivere Wi-Fi og Bluetooth-teknologi
Aktivering av Wi-Fi aktiverer også Bluetooth-funksjonen.
Trykk Control-knappen til Wi-Fi-indikatoren slås på (to sekunder).

Overbelastningsbeskyttelse
Forsterkerens beskyttelse mot overbelastning reduserer automatisk maksimal
utgangseffekt for å hindre at forsterkeren blir for varm. Dette kan skje når forsterkeren
spiller med høyt volum over i lang tid eller hvis den er plassert på et sted med begrenset
ventilasjon. Full maksimal utgangseffekt aktiveres automatisk når forsterkeren kjøles ned.
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STELL OG VEDLIKEHOLD

Rengjøre forsterkeren
FORSIKTIG: Koble strømledningen fra stikkontakten før rengjøring.
• Rengjør overflatene på forsterkeren med en myk, fuktig klut.
• Ikke bruk spray i nærheten av forsterkeren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller
rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
• Ikke søl væske inn i åpninger.
• Bruk børsteutstyr på støvsugeren til å rengjøre områder som er vanskelige å komme til.

Kundestøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker forsterkeren, kan du gå til:
global.Bose.com/Support/SA5

Informasjon om begrenset garanti
Produktet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på
global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.
For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du
ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den
begrensede garantien.
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S tell og vedlikehold

Teknisk informasjon
Mål og vekt
• 18,4 cm x 30,0 cm x 7,7 cm (71/4" B x 12" D x 3" H)
• 1,5 kg (3,3 lb)

Strømspenning
100-240 V

50/60 Hz, 400 W

Inngangsfølsomhet
• 3,5 mm inngang: 1 Vrms
• RCA-innganger: 2 Vrms

Signal-til-støy-forhold (S/N)
>100 dB

Utgangseffekt (kontinuerlig gjennomsnitt)
Maksimum 100 W / kanal til 8 ohm, fra 20 Hz til 20 kHz, uten mer enn 0,6 % THD.

Temperaturområde
0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
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FEILSØKING
Hvis det oppstår problemer med forsterkeren:
• Koble forsterkeren til en stikkontakt.
• Kontroller at alle kabler og høyttalerledninger er godt tilkoblet.
• Kontroller statusen til Wi-Fi-indikatoren (se side 22).
• Flytt forsterkeren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse
rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
• Flytt forsterkeren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller
mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du
kontakte kundestøtte hos Bose.

Vanlige løsninger
Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.
Symptom

Løsning

Kan ikke fullføre
nettverksoppsett

• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.
• Koble enheten og forsterkeren til samme Wi-Fi-nettverk.
• Plasser forsterkeren innenfor ruterens rekkevidde.
• A
 ktivere Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til
konfigurasjonen.
• Lukk andre åpne apper.
• H
 vis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen, kontrollerer du
brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og
SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer.
• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruteren på nytt.
• Nullstille forsterkeren (se side 28).
• Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på
at både enheten (mobil eller datamaskin) og forsterkeren er koblet til
det samme båndet.
• A
 vinstaller appen, tilbakestill forsterkeren (se side 28) og start
konfigurasjonen på nytt.

Kan ikke koble til
nettverket

• Hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble
forsterkeren til et annet nettverk, kan du se "Koble forsterkeren til et
nytt nettverk" på side 16.
• Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.
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F eilsøking
Symptom

Løsning

Avbrutt eller
ingen lyd

• Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.
• Opphev demping eller øk volumet på forsterkeren og mobilenheten.
• Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt.
• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruteren på nytt.
• Kontroller volumet ikke er dempet (av) eller for lavt.
• Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt.

Det kommer ikke lyd
fra høyttalerne

• Spill av innhold med SoundTouch®-appen.

Det kommer ikke lyd
fra én av høyttalerne

• Kontroller at høyttalerkablene er i god stand.

• Koble strømmen fra forsterkeren i tre minutter. Koble strømmen til
forsterkeren.
• Koble kablene fra høyttaleren som fungerer, og feste den til
høyttaleren som ikke fungerer. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd
fra høyttaleren, kan det være et problem med høyttaleren og ikke
høyttalerkabelen.
• Koble høyttalerkabelen fra terminalkontakten. Koble den til den andre
terminalkontakten. Hvis det kommer lyd fra høyttaleren, kan det være
et problem med den andre høyttalerkabelen. Skift ut høyttalerkabelen.
Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et
problem med denne kanalen på forsterkeren.

Høyre og venstre
stereokanal kommer
fra feil høyttaler

Kontroller tilkoblingene for høyttalerkablene:
–– Koble høyttalerkablene fra forsterkerens SPEAKERS OUT +
L --kontakt til den venstre høyttaleren.
–– Koble høyttalerkablene fra forsterkerens SPEAKERS OUT +
R --kontakt til den høyre høyttaleren.

Bassen eller
diskanten er svak

Kontroller tilkoblingene for høyttalerkablenen. Kontroller at
enkeltledningene er koblet + til + og – til –.

Interferens

• Feste høyttalerkablene godt til terminalene på baksiden av høyttalerne
og forsterkerens kontaktpanel. Kontroller at ingen enkeltledninger
berører motstående terminaler.
• Hold forsterkeren borte fra metallgjenstander, andre lyd-/
videokomponenter og direkte varmekilder.

Kan ikke spille av
Bluetooth-lyd

• Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle oppdateringer.
• Koble sammen en mobilenhet (se side 18).
• Prøv å koble sammen en annen mobilenhet.
• Nullstill sammenkoblingslisten for forsterkeren (se side 28).
På den mobile enheten:
• Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt.
• Fjern forsterkeren fra Bluetooth-menyen. Koble til på nytt.
• Se dokumentasjonen for den mobile enheten.
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F eilsøking

Nullstille forsterkerens
sammenkoblingsliste for Bluetooth
1. Gå til appen, velg

> Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg forsterkeren.

2. Åpne Bluetooth-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Rengjøre forsterkeren
Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og
nettverk og tilbakestiller forsterkeren til de originale innstillingene fra fabrikken.
SoundTouch®-kontoen og forhåndsinnstillingene finnes fremdeles, men er ikke tilknyttet
forsterkeren hvis du ikke bruker samme konto for å konfigurere forsterkeren på nytt.
1. Ta ut strømledningen.
2. Trykk og hold inne Control-knappen mens du kobler kabelen til på nytt.
3. Slipp knappen når Wi-Fi-indikatoren blinker.
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VEGGMONTERING

Spesifikasjoner for feste
Du kan montere forsterkeren på veggen med festemateriellet.
ADVARSEL: Må IKKE monteres på overflater som ikke er solide nok eller som har skjulte
faremomenter bak seg, for eksempel elektriske kabler eller rør. Kontakt
en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på monteringen
av braketten. Pass på at braketten er montert i henhold til lokale
byggeforskrifter.
Vare

Tre

Veggplate

Veggtykkelse

19 mm (3⁄4 tommer) eller tykkere

9,5 mm (3⁄8 tommer) eller tykkere

Bor

2,38 mm (3⁄32 tommer)

6,35 mm (1⁄4 tommer)

Treskruer med Phillipshode (2)

M5 x 32 mm (#10 x 1 1⁄4 tommer)

M5 x 32 mm (#10 x 1 1⁄4 tommer)

Plastveggankre (2)

Ikke i bruk

M5 (#10) plastaveggankre

Montere braketten på veggen
Bruk festemateriellet for å feste monteringsbraketten på veggen.
FORSIKTIG:
• Bare monter forsterkeren på veggen med festemateriellet som fulgte med
forsterkeren.
• IKKE monter braketten i taket.
• IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, for
eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder
forsterkere) som produserer varme. Se brukerveiledningen for TV-en for mer
informasjon når du monterer i nærheten av en TV.
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V eggmontering
1. Plasser monteringsbraketten på veggen med pilene synlige og pekende oppover.

Fane
Pil

Monteringshull

2. Marker monteringshullene øverst og nederst på veggen, gjennom monteringshullene
på braketten.
3. Fjern braketten.
4. Bore to hull i veggen.
5. Rett inn braketten etter hullene.
Merk: Hvis braketten monteres på en veggplate, må du sette inn ankre i veggen før
du fester braketten på veggen.
6. Sett i ankrene ved behov.
7. Sett inn og trekk til skruene med klokken.
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V eggmontering

Feste forsterkeren til monteringsbraketten
Du kan feste forsterkeren vertikalt eller horisontalt på braketten.
• IKKE monter forsterkeren i taket.
• IKKE monter forsterkeren med kontaktpanelet på undersiden.

1. Rette inn de fire sperrehaken på baksiden av forsterkeren, etter de fire flikene på
braketten.
Tips: Kontaktpanelet må være øverst ved vertikal montering.
Kontaktpanel

2. Dytt forsterkeren forsiktig ned på brakettens fliker til forsterkeren klikker på plass.
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V E D L E G G : K O N F I G U R E R E M E D D ATA M A S K I N

Konfigurere forsterkeren med en
datamaskin
Du kan konfigurere forsterkeren ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon
eller nettbrett.

Før du begynner
• Plasser forsterkeren ved siden av datamaskinen.
• Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.
• Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).
Merknader:
• En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan
også kjøpe denne hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen,
kan du kontakte kundestøtte hos Bose.
• USB-kontakten på baksiden av forsterkeren, er bare til konfigurasjon med
datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller
lignende enheter, eller forsterkeren.

Oppsett av datamaskin
Under konfigurasjonen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra
datamaskinen og til forsterkeren. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed
om å gjøre dette.
1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:
global.Bose.com/Support/SA5
Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.
3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.
4. Når konfigurasjonen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og
forsterkeren. Flytt forsterkeren til sin permanente plassering.
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