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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

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/compliancewww.Bose.com/compliance.

Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut 
sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten 
olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. 
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita 
Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

 Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

 Vain 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.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa 
sähköiskuvaaran.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. 

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten 
käytettäväksi. 

Tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä lasia varoen.

• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle tulipalo- tai 
sähköiskuvaaran välttämiseksi. 

• 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.

• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

• Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.

• Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, 
ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

• Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kondensoitumista. 

• Saa kiinnittää vain seuraaviin pintoihin:

 – Teline

 – Levyseinä ≥ 10 mm

 – Tiili

 – Puu

Jos kiinnike asennetaan muuhun kuin edellä mainittuun pintaan, ota yhteys ammattiasentajaan.

• Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, 
sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

• Älä sijoita tai asenna laitetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun 
lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

• Älä aseta tuotteen alle mitään lämmitys- tai keittolaitetta tulipalovaaran välttämiseksi.

• Laitteen tarra on sen pohjassa.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

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 haitallista 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 vastaanottava tuote tai antenni 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:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa 
kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

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

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.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa 
EU-maissa.

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

 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.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset
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. 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 televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista 
radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-
radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotteen virtatilataulukko 
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY 
sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) 
-säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu 
asetuksella (EU) nro 801/2013. Tuote on HiNA-toiminnolla varustettu laite.

Vaadittu virtatilatieto
Virtatilat

Valmiustila Valmiustila ja verkkoyhteys

Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 
230 V / 50 Hz ≤ 0,5 W Wi-Fi®, Ethernet ja Bluetooth® ≤ 3,0 W

Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti < 2,5 tuntia ≤20 minuuttia

Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä 
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty 
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu 
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

- ≤ 3,0 W

Langattoman verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen 
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan. 

Wi-Fi: Käytöstä poisto: työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa 
olevaan reikään ja pidä paikallaan 2 sekuntia, kunnes vahvistimen 
takaosan merkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.

Bluetooth: Käytöstä poisto: Tyhjennä Bluetooth-laitepariluettelo. 
Pidä vahvistimen Bluetooth-painiketta l painettuna 10 sekuntia. 
Käyttöönotto: muodosta yhteys Bluetooth-lähteeseen.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

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.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: vahvistin, tyyppimerkintä: 437308

Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit

Yksikkö Lyijy (Pb) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen 
kromi (Cr+6)

Polybrominoidut 
bifenyylit (PBB)

Polybrominoidut 
difenyylieetterit 

(PBDE)

PCB-yhdisteet - ○ ○ ○ ○ ○
Metalliosat - ○ ○ ○ ○ ○
Muoviosat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaiuttimet - ○ ○ ○ ○ ○
Johdot - ○ ○ ○ ○ ○
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; 2 merkitsee vuotta 2012 tai 2022.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang 
District, Shanghai 201100

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia 
Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. 
Taipei City 10480, Taiwan Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 

Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, 
Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V  50/60 Hz, 240 W

CMIIT-tunnus sijaitsee tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot ovat tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.

Sarjanumero:  _____________________________________________________________________

Mallinumero: 437308

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti 
osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistrationworldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Turvallisuustiedot
 Tämä 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.

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun 
tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, 
ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla. 

Google, Google Play ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. 

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen 
ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa. 

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenseswww.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music Amplifier, Bose Music -logo, Bose Noise Cancelling Headphones, 
QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin 
tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Bose Music Amplifier -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä vahvistimen Bluetooth-painiketta l ja nollauspainiketta painettuina 15 sekunnin ajan.

2. Liitä USB-johto vahvistimen takana olevaan SERVICE-liitäntään.

3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen. 

4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan 
http://203.0.113.1/opensource.

LISENSSI-ILMOITUKSET
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SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose Music Amplifier Virtajohto*

Telineruuvit telinekiinnitystä varten (3) Liitosruuvit telinekiinnitystä varten (3)

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UPRACK MOUNT

FRONT

WALL MOUNT
UP

Asennusteline Telinekiinnike

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi 
tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin vahvistimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. 

Käy osoitteessa support.Bose.com/BMAsupport.Bose.com/BMA.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

http://support.Bose.com/BMA
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VAHVISTIMEN SIJOITUSPAIKKA

SUOSITUKSET
• Asenna vahvistin sisätiloihin. 

• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia. 

• Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä vahvistimesta häiriöiden 
välttämiseksi. 

• Vahvistimen sijoituspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto. 

• Vahvistimen voi sijoittaa hyllylle tai kiinnittää telineeseen tai seinään. 

• Varmista telinekiinnityksessä, että telinekiinnikkeen nuoli ja neljä kielekettä 
osoittavat telineen etuosaan päin (ks. sivu 55).

• Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin 
vahvistimelle.

• Varmista seinäkiinnityksessä, että seinätelineen nuoli ja neljä kielekettä osoittavat 
ylöspäin (ks. sivu 57).

HUOMIO: 

• Sijoita vahvistin paikkaan, jossa lämpötila on enintään 40 °C.

• Pidä vahvistimen takaosa vähintään 8–16 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. 
Vahvistimen takaosan ilmavirtaa ei saa estää.

• ÄLÄ sijoita vahvistinta täysin suljettuun tilaan. Se voi heikentää vahvistimen 
suorituskykyä.

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm7,62 - 15,24 cm

3 - 6"
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KAIUTTIMEN LIITÄNTÄOHJEET

• Yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia. 

• Kaksi kaiutinparia vaatii vähintään 8 ohmia paria kohti.

HUOMIO: Käytä vain kaiuttimia, joissa ei ole vahvistimia. ÄLÄ yhdistä minkään 
merkkisiä tai mallisia vahvistimella varustettuja kaiuttimia. Muutoin laitteet 
voivat vaurioitua.

KAIUTINJOHTOJEN PITUUSSUOSITUKSET

ENIMMÄISPITUUS LÄPIMITTA

9 m 18 (0,82 mm2)

14 m 16 (1,3 mm2)

21 m 14 (2,0 mm2)
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KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

Ennen kuin liität kaiuttimet, aseta ne pysyviin sijoituspaikkoihinsa ja varmista, 
että vahvistin on irrotettu pistorasiasta. 

Kaiutinjohdoissa on kaksi eristettyä johdinta:

• Merkitty johdin (raidallinen, uritettu tai värillinen) liitetään plusliitäntään (+). 

• Merkitsemätön johdin liitetään miinusliitäntään (–). 

1. Irrota SPEAKERS OUT -liitännän riviliitin A.

L L R R

L L R R

L L R R
2. Liitä kaiutinjohdot riviliittimeen A.

a. Työnnä vasemman kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen L + -liitäntään 
ja merkitsemätön johdin negatiiviseen L - -liitäntään.

b. Työnnä oikean kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen R + -liitäntään 
ja merkitsemätön johdin negatiiviseen R - -liitäntään.

L L R R
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KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

3. Kiinnitä johtimet kiristämällä liittimien ruuveja pienellä ruuvitaltalla myötäpäivään.

L L R R

4. Työnnä SPEAKERS OUT -liitännän riviliitin takaisin paikalleen.

L L R R

L L R R

L L R R

5. Yhdistä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimiin. 

Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa, joka on saatavilla verkossa.

HUOMAUTUS: Suojaa ulkokaiuttimien johtimet silikonitiivisteellä (myydään 
rautakaupoissa).
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KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

Lisäkaiuttimien yhdistäminen
Syvemmän äänen saat liittämällä vahvistimeen enintään kaksi kaiutinparia. 

Liitä toinen kaiutinpari toistamalla kohdassa ”Kaiuttimien liittäminen” sivulla 16 
kuvatut vaiheet käyttäen riviliitintä B.

L L R R

L L R R

L R R

HUOMAUTUS: Jotta kahta kaiutinparia käytettäessä saadaan paras äänenlaatu 
ja tasapaino, kaiuttimien pitäisi olla samaa mallia, sillä molemmissa 
kaiutinpareissa käytetään samaa taajuuskorjausasetusta.
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VIRTA

VAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto vahvistimen takana olevaan POWER-liitäntään.

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUKSIA: 

• Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (Main, oletus), takaosan merkkivalo 
palaa valkoisena. 

• Jos vahvistin on asetettu lisävahvistimeksi (Supplemental), takaosan merkkivalo 
palaa vihreänä.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA
Vahvistin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty 
eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Kun haluat herättää vahvistimen 
verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta, toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteen 
Bose Music -sovelluksella tai muodosta yhteys Bluetooth-lähteeseen.
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BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää päävahvistimen (ks. sivu 22) 
asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, lisätä musiikkipalveluita, 
kuunnella Internet-radioasemia, määrittää ja muuttaa esiasetuksia, käyttää 
virtuaaliavustajaa, hallita päävahvistimen asetuksia ja saada päivityksiä tai uusia 
ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose Music -tilin toista Bose-tuotetta varten, 
lisää vahvistin aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 21).

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

BOSE MUSIC

2. Määritä vahvistimen asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita.
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NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

PÄÄVAHVISTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN 
LUOTUUN TILIIN
Lisää Bose Music Amplifier Bose Music -sovelluksessa.

HUOMAUTUKSIA: 

• Vain päävahvistimen voi lisätä Bose Music -sovelluksessa. Lisävahvistimet eivät näy 
verkossa eivätkä Bose Music -sovelluksessa.

• Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti useista kaiuttimista, voit luoda 
päävahvistimista ryhmän Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on pääsivulla. 
Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON
Yhdistä vahvistin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, 
haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä Reset-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan 
merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti oranssina.

2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.

3. Valitse Bose Music Amplifier.

4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

http://support.Bose.com/BMAGrouping


 2 2  |  F I N

PÄÄ- JA LISÄVAHVISTIMET

Vahvistinta voi käyttää enintään kahden kaiutinparin kanssa. Sen voi asettaa 
päävahvistimeksi (oletus) tai lisävahvistimeksi (ks. sivu 27).

Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Wi-Fi-yhteydellä tai Ethernet-johdolla (ei sisälly 
toimitukseen). Sitä voidaan ohjata Bose Music -sovelluksella, mobiililaitteella tai 
verkkoon yhdistetyllä virtuaaliavustajaa tukevalla laitteella. 

Lisävahvistin yhdistetään päävahvistimeen RCA-äänijohdolla ja vastaanottaa 
päävahvistimen lähettämän äänen. Lisävahvistimet toistavat samaa ääntä 
kuin päävahvistin mutta ne eivät näy verkossa, Bose Music -sovelluksessa tai 
mobiililaitteessa, ja ne voivat toistaa ääntä vain LINE IN -liitännästä.

Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään neljä 
lisävahvistinta. Vahvistinkokoonpano voidaan määrittää ympäristön koon tai sijainnin, 
käytettävien kaiuttimien määrän tai äänen toistopaikan mukaan. 

HUOMAUTUKSIA: 

• Jotta lisävahvistinta käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, 
kuhunkin vahvistimeen liitettävien kaiuttimien tulisi olla saamaa mallia ja niitä 
tulisi olla sama määrä.

• Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan yhdistää enemmän kuin neljä 
lisävahvistinta suorituskyvyn heikkenemättä.

KÄYTTÖESIMERKKI 1
Kahta kaiutinparia ohjataan samassa tilassa, jossa kaiuttimet toistavat samaa ääntä 
ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

Wi-Fi  
tai  

Ethernet
SPEAKERS OUT

Kaiuttimet

Kaiuttimet (valinnainen)

Päävahvistin

Verkko
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PÄÄ- JA LISÄVAHVISTIMET

KÄYTTÖESIMERKKI 2
Useita kaiutinpareja ohjataan suuressa tilassa, jossa kaikki kaiuttimet käynnistyvät 
ja sammuvat yhtä aikaa ja toistavat samaa ääntä ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

Wi-Fi  
tai  

Ethernet
LINE OUT

LINE IN

Päävahvistin Lisävahvistin

Verkko

Kaiuttimet

Kaiuttimet (valinnainen)

SPEAKERS OUT

Kaiuttimet (valinnainen)

SPEAKERS OUT

Kaiuttimet

KÄYTTÖESIMERKKI 3
Useita vahvistimesta ja kaiuttimista koostuvia järjestelmiä ohjataan erikseen, 
ja jokainen järjestelmä toistaa eri ääntä.

Wi-Fi

Päävahvistin

Päävahvistin

Verkko

Kaiuttimet

Kaiuttimet

Kaiuttimet (valinnainen)

Kaiuttimet (valinnainen)

SPEAKERS OUT

SPEAKERS OUT

HUOMAUTUKSIA: 

• Päävahvistimet voi yhdistää verkkoon myös Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).

• Jotta useita kaiutinpareja käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, 
kaiuttimien pitäisi olla samaa mallia, sillä kaiuttimissa käytetään samaa 
taajuuskorjausasetusta.

• Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti kaikista kaiuttimista, 
luo päävahvistimista ryhmä Bose Music -sovelluksella parhaan äänenlaadun 
varmistamiseksi. Tämä toiminto on pääsivulla. Lisätietoja on osoitteessa 
support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping.

http://support.Bose.com/BMAGrouping
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Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Bose Music -sovelluksella tai Ethernet-johdolla 
(ei sisälly toimitukseen).

YHDISTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA
Päävahvistimen yhdistäminen verkkoon Bose Music -sovelluksella, ks. sivu 20.

YHDISTÄMINEN ETHERNET-JOHDOLLA

HUOMAUTUS: Jos muodostat verkkoyhteyden Ethernet-johdolla mutta et viimeistele 
määrityksiä Bose Music -sovelluksella, voit toistaa ääntä vain 
Bluetooth-lähteestä.

1. Liitä Ethernet-johto reitittimen Ethernet-liitäntään. 

2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

Reititin Päävahvistin

Toisen päävahvistimen yhdistäminen
Toisen päävahvistimen voi yhdistää suoraan reitittimeen (ks. ”Yhdistäminen Ethernet-
johdolla”) tai suoraan ensimmäiseen päävahvistimeen.

1. Liitä Ethernet-johto päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää toisen päävahvistimen Ethernet-liitäntään. 

Päävahvistin Toinen päävahvistin

PÄÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN



LISÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN
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LISÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN

Lisävahvistimen voi yhdistää päävahvistimeen tai toiseen lisävahvistimeen RCA-
äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen). 

HUOMAUTUS: Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään 
neljä lisävahvistinta. Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan 
yhdistää enemmän lisävahvistimia suorituskyvyn heikkenemättä. 

YHDISTÄMINEN PÄÄVAHVISTIMEEN

1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen LINE OUT -liitäntään 
ja punainen liitin punaiseen LINE OUT -liitäntään. 

2. Liitä toinen valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen LINE OUT -liitäntään 
ja punainen liitin punaiseen LINE OUT -liitäntään. 

Päävahvistin Lisävahvistin

Toisen lisävahvistimen yhdistäminen
1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen LINE OUT -liitäntään 

ja punainen liitin punaiseen LINE OUT -liitäntään.

2. Liitä toinen valkoinen liitin toisen lisävahvistimen valkoiseen LINE OUT -liitäntään 
ja punainen liitin punaiseen LINE OUT -liitäntään.

Lisävahvistin Toinen lisävahvistin



 2 6  |  F I N

VAHVISTIMEN LIITÄNNÄT

LIITÄNTÄ KUVAUS

POWER Syöttää virtaa, kun virtajohto on liitetty liitäntään ja pistorasiaan 
(ks. sivu 19).

Mahdollistaa pääkaiuttimen yhdistämisen verkkoon tai useiden 
päävahvistimien yhdistämisen toisiinsa Ethernet-johdolla (ei sisälly 
toimitukseen). Ks. sivu 24.

LINE OUT
LINE IN

Mahdollistaa lisävahvistimen tai ulkoisen lähteen liittämisen äänijohdolla 
(ei sisälly toimitukseen). Ks. sivu 61.

BASS Mahdollistaa Bose Bass Modulen liittämisen 3,5 mm:n stereojohdolla 
(ei sisälly toimitukseen). Ks. sivu 40.

OPTICAL IN Mahdollistaa digitaalisen äänen toistamisen ulkoisesta lähteestä 
optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Ks. sivu 61.

SERVICE USB Type-C® -liitäntä huoltoa varten.

SPEAKERS OUT Mahdollistaa enintään kahden kaiutinparin yhdistämisen 
(ks. sivu 18).



VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET
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VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET

VAHVISTIMEN ASETUKSET
ADVANCED SETTING -kytkimillä määritetään äänen kuuntelutapa. Määritä 
vahvistimen asetukset kääntämällä haluamasi ADVANCED SETTING -kytkimet alas. 

TILA KYTKIN ASENTO KUVAUS

Päävahvistin A – 
ylhäällä

Asettaa vahvistimen päävahvistimeksi.

HUOMAUTUS: Päävahvistimet voidaan 
yhdistää verkkoon 
Bose Music -sovelluksella tai 
Ethernet-johdolla (ei sisälly 
toimitukseen). Ks. sivu 24.

Lisävahvistin A – 
alhaalla

Asettaa vahvistimen lisävahvistimeksi.

HUOMAUTUKSIA: 

• Lisävahvistimet yhdistetään 
päävahvistimeen (tai toiseen 
lisävahvistimeen) RCA-äänijohdolla 
ja toistavat päävahvistimen LINE IN 
-liitäntään lähettämän äänen.

• Lisävahvistimia ei voi yhdistää verkkoon, 
eivätkä ne näy Bose Music -sovelluksessa.

- B Varattu tulevaa käyttöä varten.

Stereo C – 
ylhäällä Äänentoisto stereotilassa.

Mono C – 
alhaalla

Äänentoisto monotilassa.

HUOMAUTUS: Mono toimii parhaiten, 
kun kaiuttimet ovat kaukana 
toisistaan.
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TILA KYTKIN ASENTO KUVAUS

Line out: 
muuttuva 
äänenvoimakkuus 

D – 
ylhäällä

Äänenvoimakkuutta säädetään Bose Music 
-sovelluksella

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee 
päävahvistimen LINE OUT 
-ääntä ja kuuluu 
lisävahvistimesta.

Line out:  
kiinteä 
äänenvoimakkuus

D – 
alhaalla

Äänenvoimakkuutta säädetään liitetyn 
laitteen säätimillä.

HUOMAUTUKSIA: 

• Kun äänenvoimakkuus on kiinteä, sitä ei 
voi säätää Bose Music -sovelluksella.

• Tämä asetus koskee päävahvistinta.

HUOMAUTUKSIA: 

• Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.

• Kutakin kytkintä voi käyttää erikseen.

• Jos ADVANCED SETTING -kytkintä käännetään vahvistimen virran ollessa 
kytkettynä, vahvistin nollautuu.

VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET
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VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET

KAIUTTIMEN ASETUKSET
Mukautettua taajuuskorjausasetusta voidaan käyttää Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai 
Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa. Muissa kaiuttimissa käytetään oletusasetusta.

Jos haluat käyttää mukautettua taajuuskorjausasetusta Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai 
Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa, käännä haluamasi SPEAKER SETTING -kytkin 
alas. Jos haluat käyttää taajuuskorjauksen oletusasetusta kaikissa muissa kaiuttimissa, 
jätä kaikki kytkimet ylös. 

TUOTE KYTKIN ASENTO

Bose 251 -ulkokaiuttimet 1 – 
alhaalla

2 – 
ylhäällä

3 – 
ylhäällä

Bose Virtually Invisible 791 
-kaiuttimet

1 – 
ylhäällä

2 – 
alhaalla

3 – 
ylhäällä

Kaikki muut kaiuttimet 1 – 
ylhäällä

2 – 
ylhäällä

3 – 
ylhäällä

HUOMAUTUS: 

• Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.

• Muilla kuin edellä olevassa taulukossa esitetyillä yhdistelmillä käytetään 
taajuuskorjauksen oletusasetusta.
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GOOGLE ASSISTANT
Vahvistin on yhteensopiva verkkoon yhdistetyn, Google Assistantia tukevan laitteen 
kanssa. Voit ohjata vahvistinta äänelläsi Googlen avulla.

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimeriksi 
toistaa lempimusiikkiasi. Sano: ”Ok Google, play My Workout playlist on Family Room.” 

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn vahvistimen 
nimen. Jos useille vahvistimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant 
-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. 

• Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

• Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa 
https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant.

AMAZON ALEXA
Jos käytät verkkoon yhdistettyä Alexa-laitetta, voit ohjata vahvistinta äänikomennoilla 
laitteen avulla. Määritä ääniohjaus ottamalla taito käyttöön ja linkittämällä Alexa-tilisi 
Bose-tiliisi. Sitten voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia. 

Sano ensin ”Alexa” ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimeriksi toistaa 
lempimusiikkiasi. Sano: ”Alexa, play My Workout playlist on Family Room.”

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn vahvistimen 
nimen. Jos useille vahvistimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa 
annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. 

• Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

• Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa 
https://www.amazon.com/usealexahttps://www.amazon.com/usealexa.

VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÄMINEN

https://support.google.com/assistant
https://www.amazon.com/usealexa


 3 1  |  F I N

ÄÄNEN SUORATOISTO CHROMECASTILLA

Vahvistimessa on Chromecast built-in. Sillä voit suoratoistaa ääntä tuetuista 
sovelluksista helposti napauttamalla Cast-painiketta.

HUOMAUTUKSIA: 

• Chromecast built-in -toiminnon käyttö edellyttää Wi-Fi-yhteyttä.

• Uusia tuettuja sovelluksia lisätään aika ajoin.

Puhelin kaukosäätimenä

• Napauta vain tuttujen sovellusten Cast-painiketta. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään 
eikä ladata mitään.

• Puhelimellasi voit etsiä musiikkia, käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan 
ja säätää äänenvoimakkuutta mistä tahansa kotoa.

• Suoratoiston aikana voit käyttää puhelintasi muihin asioihin, kuten sosiaalisen 
median selaamiseen, tekstiviestin lähettämiseen ja jopa puheluihin vastaamiseen.

• Käyttämällä Chromecastia tukevien vahvistimien monihuonetoistoa voit kuunnella 
musiikkia kaikkialla kotonasi.

Rajattomasti viihdettä omaan tahtiisi

Suositut musiikkipalvelut, kuten Pandora, Spotify ja TuneIn, tuovat saatavillesi 
miljoonia kappaleita.

Chromecast built-in -toiminnon voi ottaa käyttöön Bose Music -sovelluksessa. 
Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
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ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Vahvistin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-
laitteesta vahvistimeen.

HUOMAUTUKSIA: 

• AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi. 

• Apple-laite ja vahvistin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.

• Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay.

ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa. 

2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se 
painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta A.

3. Valitse vahvistimesi.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.

2. Napauta A.

3. Valitse vahvistimesi. 

https://www.apple.com/airplay
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ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Voit mukauttaa kuusi suoratoistomusiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, 
soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella 
musiikkia milloin tahansa koskettamalla Bose Music -sovelluksen painiketta.

HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää, kun lähteenä on Bluetooth-yhteys.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia sovelluksella.

2. Kun musiikkia toistetaan, pidä sovelluksen esiasetuspainiketta painettuna.

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit kuunnella musiikkia painamalla Bose Music 
-sovelluksen esiasetuspainiketta.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

1. Paina päävahvistimen etuosassa olevaa Bluetooth-painiketta l.

Vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse vahvistin laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi vahvistimelle antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et 
ole nimennyt vahvistinta, näkyviin tulee oletusnimi.

Bose Music Ampli�er

Kun yhteys on muodostettu, vahvistimen etuosan merkkivalo palaa sinisenä 
ja sammuu sitten. Vahvistimen nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN
Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen Bluetooth-asetuksista. Kun 
poistat Bluetooth-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin 
katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN
Paina Bluetooth-painiketta l.

Vahvistin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin.

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

• Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

UUDEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN
Vahvistimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan. 

1. Pidä l painettuna, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo alkaa vilkkua 
hitaasti sinisenä.

2. Valitse vahvistin mobiililaitteen laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön 
mobiililaitteessa. 

VAHVISTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä l painettuna 10 sekuntia, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu 
sinisenä kolme kertaa.

2. Poista vahvistin mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan. Vahvistin on valmis yhdistettäväksi (ks. 
sivu 34).
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VAHVISTIMEN TILA

BLUETOOTH- JA VIRHETILA

Vahvistimen etuosan merkkivalo ilmaisee mobiililaitteen Bluetooth-yhteyden tilan 
ja hälyttää virheistä.

Bluetooth- ja virhetila

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti sinisenä Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.

Vilkkuu sinisenä Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.

Palaa sinisenä 
ja sammuu sitten Yhdistetty mobiililaitteeseen.

Vilkkuu sinisenä kolme kertaa Laiteluettelo tyhjennetty.

Vilkkuu sinisenä ja punaisena 
kolme sekuntia Bluetooth-yhteys poistettu käytöstä (lisävahvistin).

Palaa punaisena

Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen 
asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot 
palavat punaisina samanaikaisesti.
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VAHVISTIMEN TILA

Vahvistimen takaosan merkkivalo ilmaisee Wi-Fi-yhteyden, virran ja järjestelmän tilan.

Wi-Fi-, virta- ja järjestelmän tila

WI-FI- JA VIRTATILA

Päävahvistin
Ilmaisee päävahvistimen Wi-Fi-yhteyden tilan ja virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti valkoisena Käynnistyy.

Palaa valkoisena Virta kytketty.

Vilkkuu hitaasti oranssina Valmis Wi-Fi-määrityksiin.

Palaa oranssina Wi-Fin määritys käynnissä.

Vilkkuu hitaasti valkoisena Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.

Palaa valkoisena Wi-Fi-yhteys muodostettu.

Lisävahvistin
Ilmaisee lisävahvistimen virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti vihreänä Käynnistyy.

Palaa vihreänä Virta kytketty.
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VAHVISTIMEN TILA

PÄIVITYS-, NOLLAUS- JA VIRHETILA
Osoittaa ohjelmistopäivitysten, nollausten ja virheilmoitusten tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu valkoisena Asennetaan päivitystä.

Palaa valkoisena Päivitys on valmis.

Vilkkuu punaisena 
kolme kertaa Nollaus on valmis.

Palaa oranssina Wi-Fi-virhe (päävahvistin). Ota yhteyttä Bosen 
asiakaspalveluun.

Vilkkuu oranssina neljä kertaa Ei-kriittinen virhe (verkkoyhteyden tai lähteen virhe)

Palaa punaisena

Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen 
asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot 
palavat punaisina samanaikaisesti.
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KEHITTYNEET OMINAISUUDET

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 
JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 
2 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.

HUOMAUTUS: Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä, 
myös Bluetooth-ominaisuus tulee käyttöön / poistuu käytöstä.

YLIKUORMITUSSUOJA
Vahvistimen ylikuormitussuoja vähentää enimmäislähtötehoa automaattisesti 
vahvistimen ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Näin saattaa käydä, jos vahvistinta 
käytetään pitkään suurella äänenvoimakkuudella tai se on asennettu paikkaan, jossa 
ilma ei vaihdu kunnolla. Täysi lähtöteho palautuu automaattisesti, kun vahvistin jäähtyy.
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BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

BOSE BASS MODULEN YHDISTÄMINEN
Bose Bass Modulen voi yhdistää vahvistimeen 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly 
toimitukseen).

HUOMAUTUKSIA: 

• 3,5 mm:n äänijohdon tulee olla suojattu stereojohto.

• Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa, tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta 
Bose.com/BM500Bose.com/BM500 tai Bose.com/BM700Bose.com/BM700. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa 
elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n äänijohto vahvistimen BASS-liitäntään.

2. Yhdistä johdon toinen pää bassoyksikön BASS IN -liitäntään.

Bose Bass Module 500 Bose Bass Module 700

HUOMAUTUS: Lisätietoja bassoyksiköstä on sen verkosta saatavilla olevassa 
käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose Bass Module 700: Bose.com/BM700Bose.com/BM700

Bose Bass Module 500: Bose.com/BM500Bose.com/BM500

http://Bose.com/BM500
http://Bose.com/BM700
http://Bose.com/BM700
http://Bose.com/BM500


VAHVISTIMEN TILA
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BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH -KAIUTTIMEN TAI 
BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC™-
TEKNOLOGIALLA
Bose SimpleSync™ -teknologialla tietyt Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet tai Bose-
kuulokkeet voi yhdistää vahvistimeen musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

Edut
Henkilökohtainen kuuntelukokemus: Yhdistämällä vahvistimeen Bose-kuulokkeet 
voit kuunnella televisiota tai musiikkia muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin 
tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää vahvistimen ja pitää kuulokkeiden 
äänen niin lujalla kuin haluat.

Toinen kuunteluhuone Yhdistämällä vahvistimeen Bose SoundLink Bluetooth 
-kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

HUOMAUTUKSIA: 

• SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin Bluetooth-yhteyden, eli enintään 
9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen. 
Joissakin ympäristöissä kantama saattaa olla suurempi.

• Ääntä ei voi suoratoistaa Bluetooth-lähteestä, kun SimpleSync™-teknologia 
on käytössä. 

Yhteensopivat tuotteet
Vahvistimeen voi yhdistää useimmat Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet sekä 
Bose-kuulokkeita.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

• Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth -kaiutin

• Bose SoundLink Mini Bluetooth -kaiutin

• Bose SoundLink Color Bluetooth -kaiutin

• Bose Noise Cancelling Headphones 700

• Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups


VAHVISTIMEN TILA
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BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Yhteyden muodostaminen Bose Music -sovelluksella
Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää 
vahvistimeen Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin 
säteellä vahvistimesta ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on 
tuotteen käyttöohjeessa.

• Vahvistimeen voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH -KAIUTTIMEN TAI BOSE-
KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN
Kytke virta Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen 
Bluetooth-laitteeseen, kuten vahvistimeen.

HUOMAUTUKSIA: 

• Vahvistimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

• Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella ei onnistu, katso ”Vahvistin ei muodosta 
yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen.” sivulla 50.

• Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Vahvistin ei muodosta 
yhteyttä aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.” sivulla 50.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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HOITO JA KUNNOSSAPITO

VAHVISTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Päävahvistin
Päävahvistin päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen 
ja Wi-Fi-verkkoon.

Lisävahvistin
1. Aseta lisävahvistin päävahvistimeksi kääntämällä kytkin A ylös.

2. Lisää vahvistin Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 24).

Vahvistin päivittyy automaattisesti. Kun päivitys on valmis, vahvistimen takaosan 
merkkivalo palaa valkoisena.

3. Aseta vahvistin taas lisävahvistimeksi kääntämällä kytkin A alas. 

VAHVISTIMEN PUHDISTAMINEN
Pyyhi vahvistimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

Puhdista vaikeapääsyiset paikat pölynimurin harjasuuttimella.

HUOMIO:  

• Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista.

• ÄLÄ käytä vahvistimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä 
liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai 
hankausaineita.

• ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET
Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/BMAsupport.Bose.com/BMA.

RAJOITETTU TAKUU

Vahvistimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Warrantyworldwide.Bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa 
worldwide.Bose.com/ProductRegistrationworldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta 
rajoitettuun takuuseen.

http://support.Bose.com/BMA
http://worldwide.Bose.com/Warranty
http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
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TEKNISET TIEDOT

TIETO ARVO

Mitat (likimääräiset) Leveys 21 cm x syvyys 21 cm x korkeus 7,3 cm

Paino (vain vahvistin) 2,19 kg

Käyttöjännite 100–240 V  50/60 Hz, 240 W

Sisääntulon herkkyys RCA-tulot: 2 Vrms

Signaali-kohina-suhde 
(S/N) >100 dB

Lähtöteho (jatkuva 
keskimääräinen)

125 W kanavaa kohden, vähintään 8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, 
THD-särö enintään 0,6 %.

Lämpötila-alue

0–35 °C

HUOMAUTUS: Tietyissä ympäristöissä päävahvistinta voidaan 
käyttää suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella 
suorituskyvyn heikkenemättä. 



 4 5  |  F I N

VIANMÄÄRITYS

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA
Jos vahvistimen kanssa ilmenee ongelmia:

• Varmista, että vahvistin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.

• Kiinnitä kaikki kaapelit ja kaiutinjohdot.

• Tarkista vahvistimen tila (ks. sivu 36).

• Siirrä vahvistin ja mobiililaite kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat 
reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

• Siirrä vahvistin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai 
mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

• Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa.

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/contactworldwide.Bose.com/contact.

OIRE RATKAISU

Verkkoasetuksia ei voi 
määrittää.

Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi 
(ks. sivu 27). 

Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.

 Yhdistä mobiililaite ja vahvistin samaan Wi-Fi-verkkoon.

 Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla 
asetukset määritetään .

Vaihda mobiililaitteen oletusselainta.

Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.

Käynnistä mobiililaite ja reititin uudelleen.

Aseta vahvistin reitittimen kantoalueelle.

Palauta vahvistin alkutilaan (ks. sivu 51).

Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, 
että mobiililaite ja vahvistin käyttävät samaa kaistaa.

 Poista Bose Music - sovelluksen asennus, palauta vahvistin 
alkutilaan (ks. sivu 51) ja aloita asetusten määrittäminen 
alusta.

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

OIRE RATKAISU

Verkkoon ei voi yhdistää.

Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi 
(ks. sivu 27). 

Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja laite on 
yhdistetty Ethernet-liitäntään, varmista, että se on toinen 
Bose Music Amplifier. 

Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita 
verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).

Varmista, että vahvistin ja mobiililaite on yhdistetty samaan 
Wi-Fi-verkkoon.

Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla 
asetukset määritetään.

Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.

Jos useita vahvistimia on kytketty johdolla, vähennä 
niiden määrää.

Yhdistä päävahvistin verkkoon Ethernet-johdolla 
(ks. sivu 24).

Jos verkkoyhteys on muodostettu Ethernet-johdolla:

• Tarkasta johto (ks. sivu 24).

• Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24).

Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 21. 

Käynnistä mobiililaite ja reititin uudelleen.

Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, 
että laite (mobiililaite tai tietokone) ja vahvistin käyttävät 
samaa kaistaa.

HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, 
jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.

Nollaa reititin. 

Jos yhdistät toiseen verkkoon eikä sovellus kehota 
määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää vahvistin.

Bose Music -sovellus ei 
toimi mobiililaitteessa.

Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music 
-sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. 
Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.

Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se 
uudelleen (ks. sivu 20).
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VIANMÄÄRITYS

OIRE RATKAISU

Ääni kuuluu huonosti tai 
katkeilee.

Jos liitettynä on kaksi kaiutinparia, käytä samaa kaiutinmallia.

Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari 
vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia 
paria kohti.

Voit muodostaa päävahvistimista ryhmän Bose Music 
-sovelluksessa (ks. sivu 21).

Jos vahvistin on yhdistetty ulkoiseen lähteeseen RCA-
äänijohdolla tai optisella kaapelilla, varmista, että sen asetukset 
on määritetty Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 20).

Jos yhteys on muodostettu Ethernet-johdolla tai RCA-
äänijohdolla:

• Vähennä yhdistettyjen vahvistimien määrää.

• Tarkasta Ethernet-johto (ks. sivu 24) tai RCA-äänijohto 
(ks. sivu 25).

• Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24) tai RCA-
äänijohtoa (ks. sivu 25).

Katkonainen ääni, 
tai ääntä ei kuulu.

Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja laite on 
yhdistetty Ethernet-liitäntään, varmista, että se on toinen 
Bose Music Amplifier. 

Varmista, että kaiutinjohdot on yhdistetty tukevasti kaiuttimien 
ja vahvistimen liitäntöihin. Varmista, että johdot eivät kosketa 
toisiaan liitännöissä (ks. sivu 16).

Varmista, että ulkoinen musiikkilähde on liitetty tukevasti 
analogiseen (punavalkoinen) tai optiseen tuloon.

Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset.

Lisää vahvistimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai 
poista mykistys.

Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin 
pistorasiaan.

Käynnistä mobiililaitteen reititin uudelleen.

Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi.

Häiriöitä (virheitä 
äänessä).

Pidä vahvistin loitolla metalliesineistä, muista ääni- 
ja videolaitteista sekä lämmönlähteistä (ks. sivu 14).

Vaihda reitittimen kanavaa tai kaistaa. Lisätietoja on reitittimen 
käyttöohjeessa. 

Yhdistä päävahvistin Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).

Kaiuttimista ei kuulu ääntä.

Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16).

Irrota vahvistimen pistoke pistorasiasta kolmeksi minuutiksi. 
Kytke vahvistimeen virta uudelleen (ks. sivu 19).

Toista sisältöä Bose Music -sovelluksella.



 4 8  |  F I N

VIANMÄÄRITYS

OIRE RATKAISU

Yhdestä kaiuttimesta ei 
kuulu ääntä.

Varmista, että kaiutinjohdot ovat hyvässä kunnossa. 

Irrota johto toimivasta kaiuttimesta ja liitä se kaiuttimeen, 
joka ei toimi. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika saattaa olla 
kaiuttimessa eikä johdossa. 

Irrota kaiutinjohto riviliittimestä. Liitä se toiseen riviliittimeen. 
Jos kaiutin toimii nyt, vika saattaa olla toisessa kaiutinjohdossa. 
Vaihda kaiutinjohto uuteen. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika voi 
olla vahvistimen kanavassa.

Oikea ja vasen 
stereokanava kuuluvat 
vääristä kaiuttimista.

Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16).

Varmista, että punainen ja valkoinen analoginen johto on liitetty 
oikein vahvistimeen ja ulkoiseen musiikkilähteeseen: punainen 
punaiseen ja valkoinen valkoiseen.

Basso tai diskantti kuuluu 
vaimeasti.

Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16). 
Jos näin ei ole, kaiuttimet saattavat toistaa epätahdissa.

Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari 
vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia 
paria kohti. 

Varmista Bose Music -sovelluksesta, että vahvistimen 
ohjelmisto on ajan tasalla.

Säädä bassoa tai diskanttia Bose Music -sovelluksella.

Mobiililaitteeseen ei voi 
muodostaa Bluetooth-
yhteyttä.

Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi 
(ks. sivu 27).

Bluetooth-ääntä ei 
voi toistaa.

Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota 
se taas käyttöön. Poista vahvistin Bluetooth-luettelosta. 
Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).

Varmista, että käytät yhteensopivaa Bluetooth-mobiililaitetta.

Varmista, että olet vahvistimen kantoalueella (9 m) ja ettei 
edessä ole isoja metalliesteitä.

Poista vahvistin mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta. 
Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).

Määritä ensin Bose Music -sovelluksen asetukset ja päivitä se. 

Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 35).

Tyhjennä vahvistimen laiteluettelo (ks. sivu 35). Muodosta 
yhteys uudelleen (ks. sivu 34).
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VIANMÄÄRITYS

OIRE RATKAISU

Ääntä ei voi suoratoistaa 
AirPlay-toiminnolla.

Varmista, että vahvistimeen on kytketty virta ja että se on 
kantoalueella (ks. sivu 19). 

Varmista, että Apple-laite ja vahvistin on yhdistetty samaan 
Wi-Fi-verkkoon.

Päivitä Apple-laite.

Varmista, että vahvistin on ajan tasalla (ks. sivu 43).

Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-
kuvaketta A, suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.

Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay.

Google Assistant ei vastaa.

Varmista, että käytät verkkoon yhdistettyä, Google Assistantia 
tukevaa laitetta. 

Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music 
-sovelluksella (ks. sivu 30).

HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty 
Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella. 

Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.

Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.

Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen 
uusin versio.

Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.

Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa 
määritetyn nimen. 

Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google 
Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.

Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant.

Alexa ei vastaa.

Varmista, että puhut erilliselle, verkkoon yhdistetylle Alexa 
Built-In -laitteelle.

Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella 
(ks. sivu 30).

HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty 
Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.

Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon. 

Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi. 

Varmista, että sinulla on Alexa-sovelluksen uusin versio.

Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva. 

Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa 
määritetyn nimen. 

Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexahttps://www.amazon.com/usealexa.

https://www.apple.com/airplay
https://support.google.com/assistant
https://www.amazon.com/usealexa
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VIANMÄÄRITYS

OIRE RATKAISU

Vahvistin ei muodosta 
yhteyttä Bose SoundLink 
Bluetooth -kaiuttimeen tai 
Bose-kuulokkeisiin.

Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta 
ja että ne ovat 9 metrin säteellä vahvistimesta ja valmiita 
yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen 
käyttöohjeessa.

Katkaise kaiuttimen tai kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.

Vahvistin ei muodosta 
yhteyttä aiemmin 
yhdistettyyn 
Bose SoundLink Bluetooth 
-kaiuttimeen.

Selaa kaiuttimen laiteluetteloa sen säätimillä, kunnes kuulet 
vahvistimen nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on kaiuttimen 
käyttöohjeessa.

Katkaise kaiuttimen tai kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.

Vahvistin ei muodosta 
yhteyttä aiemmin 
yhdistettyihin Bose-
kuulokkeisiin.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on 
Asetukset-valikossa.

Katkaise kaiuttimen tai kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.

Yhdistetyn 
Bose SoundLink 
Bluetooth -kaiuttimen 
tai Bose-kuulokkeiden 
äänessä on viivettä.

Kaikki Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet 
tai kuulokkeet eivät voi toistaa ääntä täydellisen 
synkronisesti, kun ne on yhdistetty vahvistimeen. 
Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden 
ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla 
tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä 
tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.combtu.Bose.com.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://btu.Bose.com
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VIANMÄÄRITYS

VAHVISTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN
Palauta vahvistin alkutilaan painamalla RESET-painiketta.

HUOMAUTUS: Vahvistimen palauttaminen alkutilaan ei vaikuta ADVANCED SETTING 
-määrityksiin, SPEAKER SETTING -määrityksiin eikä verkkoasetuksiin.

VAHVISTIMEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Kun vahvistimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- 
ja verkkoasetukset poistetaan.

Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 
10 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu punaisena kolme kertaa.

Kun palautus on valmis, vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUS: Vahvistimen tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta ADVANCED 
SETTING -määrityksiin eikä SPEAKER SETTING -määrityksiin.
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LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

Vahvistimen voi asentaa telineeseen (vasemmalle tai oikealle) asennustelineellä, 
telinekiinnikkeellä ja tarvikkeilla.

HUOMIO: 

• Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä, telinekiinnikettä 
ja tarvikkeita.

• Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin 
vahvistimelle.

• ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, 
lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen 
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

KIINNIKKEIDEN YHDISTÄMINEN

1. Aseta asennustelineen ja telinekiinnikkeen reiät kohdakkain siten, 
että seinäasennusnuoli on näkyvissä ja osoittaa telineen etuosaan.

RACK MOUNT
FRONT

2. Työnnä liitosruuvit asennustelineen ja telinekiinnikkeen läpi.
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LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

3. Kiristä ruuvit pienellä ristipääruuvimeisselillä myötäpäivään.

KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

1. Aseta telinekiinnikkeen ja telineen reiät kohdakkain.

2. Työnnä telineruuvit telinekiinnikkeen ja telineen läpi.

3. Kiristä ruuvit myötäpäivään.
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LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

4. Toista vaiheet 1–3 telineen telinekiinnikkeen toisella puolella.

HUOMAUTUS: Kokoonpanon voi myös kiinnittää telineen oikealle puolelle.
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LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

KAIUTTIMEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Aseta vahvistimen neljä pohjareikää kohdakkain asennustelineen neljän 
kielekkeen kanssa.

2. Työnnä vahvistin varovasti kielekkeisiin siten, että se loksahtaa paikalleen.

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, vedä vahvistinta 
eteenpäin irti kielekkeistä.
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LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

TARVIKKEIDEN TIEDOT

Vahvistimen voi kiinnittää seinään seinäasennustelineellä ja tarvikkeilla (eivät sisälly 
toimitukseen). Varmista tarvikkeita valitessasi, että ne soveltuvat asennuspinnalle.

KOHDE PUU LEVYSEINÄ TIILI

Seinän paksuus Vähintään 
12,8 mm Vähintään 9,5 mm Vähintään 101,6 mm

Poranterä 2,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 

Ristipääruuvit 
puulle 
(4, eivät sisälly 
toimitukseen)

M5 x 32 mm Ei käytössä Ei käytössä

Tulpat (4, 
eivät sisälly 
toimitukseen)

Ei käytössä

M5-tulpat kipsilevylle

HUOMAUTUS:   
Vähimmäisluokitus 
4,54 kg.

M6-tulpat kiviseinälle

HUOMAUTUS:   
Vähimmäisluokitus 
4,54 kg.

VAROITUS: ÄLÄ kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville 
alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä 
pätevään asentajaan. Varmista, että teline asennetaan paikallisia 
rakennusmääräyksiä noudattaen. 
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LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

HUOMIO: 

• Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä.

• Telinettä EI saa asentaa kattoon.

• ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, 
lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen 
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

1. Aseta asennusteline seinälle siten, että seinäasennusnuoli on näkyvissä 
ja osoittaa ylöspäin.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

2. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat seinään asennustelineen reikien läpi.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

3. Nosta asennusteline sivuun.

4. Poraa seinään neljä reikää.

• Jos asennusalusta on puuta, poraa 2,4 mm:n reiät ja jatka vaiheesta 5.

• Jos asennusalusta on kipsilevyä tai kiveä, tarkista tarvittavien reikien koko 
ja telineen asennusohjeet tulppien mukana tulevista ohjeista.

5. Kohdista asennusteline porattujen reikien päälle.
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LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

6. Työnnä neljä ruuvia (eivät sisälly toimitukseen) asennustelineen reikiin.

7. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä myötäpäivään. 

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

VAHVISTIMEN KIINNITTÄMINEN

1. Aseta vahvistimen takaosan neljä reikää kohdakkain asennustelineen neljän 
kielekkeen kanssa.

Vahvistimen pohja Asennusteline

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

2. Laske vahvistin varovasti kielekkeiden päälle siten, että se loksahtaa paikalleen.

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, nosta vahvistin irti 
kielekkeistä.



TEKNISET TIEDOT
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LIITE C: ULKOISEN LÄHTEEN YHDISTÄMINEN

Päävahvistimen voi yhdistää ulkoiseen analogiseen lähteeseen RCA-äänijohdolla tai 
digitaaliseen lähteeseen optisella kaapelilla (kaapelit eivät sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUS: Jotta ääntä voidaan toistaa ulkoisesta lähteestä, vahvistimen asetukset 
on määritettävä Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 20).

RCA-ÄÄNIJOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä RCA-äänijohdon valkoinen liitin ulkoisen lähteen valkoiseen LINE OUT 
-liitäntään ja punainen liitin punaiseen LINE OUT -liitäntään. 

2. Liitä toinen valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen LINE IN -liitäntään 
ja punainen liitin punaiseen LINE IN -liitäntään.

OPTISEN KAAPELIN KÄYTTÄMINEN

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä. 

HUOMIO: Jos liitin asetetaan suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua. 

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää lähteen OPTICAL OUT -liitäntään.

HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi 
vaurioitua. 
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LIITE C: ULKOISEN LÄHTEEN YHDISTÄMINEN

3. Työnnä liitin varovasti päävahvistimen OPTICAL IN -liitäntään. 

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin 
asetetaan paikalleen.

4. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet naksahduksen.

©2022 Bose Corporation 
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA AM872838-0010 Rev. 00
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