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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

 A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési 
végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó 
irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi 
nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. 
évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes 
megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások 
Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

 Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

 A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon 
meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz 
tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség 
van jelen, amely áramütést okozhat.

A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási 
utasítások szerepelnek. 

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára 
nem alkalmas. 

A termék edzett üveg felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a 
törött üvegdarabokat.

• A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a 
termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal 
töltött edényt a termékre vagy annak közelébe. 

• Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt 
lánggal működő eszközt helyezni.

• NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.

• Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.

• NE használja járművekben és hajókon.

• Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó 
egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.

• Kizárólag a jelen termékkel szállított szerelőkészletet használja.

• Ne szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek 
futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízza képzett szerelőre. A tartó felszerelésekor 
minden helyi építési előírást figyelembe kell venni.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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• Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, ahol páralecsapódás fordulhat elő. 

• Kizárólag az alábbi felületekre szerelhető:

 – Állvány

 – Gipszkarton ≥ 3/8” (10 mm)

 – Téglafal

 – Fa

Ha a fentiektől eltérő felületre szeretné felszerelni, kérjük, forduljon hivatalos szerelőhöz.

• A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például 
falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.

• Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő 
berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).

• A tűz kockázatának csökkentése érdekében ne helyezzen fűtő- vagy főzőberendezéseket a termék alá.

• A termékcímke a termék alján található.
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MEGFELELŐSÉGI ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel 
a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások 
ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem 
az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát 
okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés 
nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet 
ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

• Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.

• Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.

• A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.

• Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat 
a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. 
A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, 
és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó 
interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási 
határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 
20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal 
együtt használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne 
okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

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

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs 
szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben 
használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

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

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy 
megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. 
A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a 
környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további 
információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az 
üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.
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A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai
A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott 
kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem 
módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem 
befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett 
kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, 
amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek 
(„Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású 
rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a 
rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A termék energiaállapotainak táblázata 
A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket 
meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát 
tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, 
és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 
(EK) rendelettel kiegészítve. A jelen termék HiNA funkcióval rendelkezik.

Az energiafelhasználási állapotokra vonatkozó 
kötelező információk

Energiafelhasználási módok

Készenlét Hálózati készenléti

Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási 
módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett ≤ 0,5 W Wi-Fi®, Ethernet és Bluetooth® ≤ 3,0 W

A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan 
az adott módba < 2,5 óra ≤ 20 perc

Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, 
ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az 
összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 
230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett

NA ≤ 3,0 W

A vezeték nélküli hálózati port inaktiválási/aktiválási 
eljárásai. Az összes hálózat inaktiválásával a 
készenléti mód aktiválódik. 

Wi-Fi: Az inaktiváláshoz dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő 
hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 2 másodpercig, amíg az 
erősítő hátoldalán lévő fény háromszor fehéren fel nem villan.

Bluetooth: Az inaktiváláshoz törölje a Bluetooth párosítási listáját. Tartsa 
nyomva 10 másodpercig az erősítőn lévő Bluetooth (l) gombot. Az újbóli 
aktiváláshoz csatlakoztassa egy Bluetooth-forráshoz.
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A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben

Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrész neve Ólom 
(Pb)

Higany 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Hat vegyértékű 
króm 

(CR(VI))

Polibrómozott 
bifenil 
(PBB)

Polibrómozott 
difeniléter 

(PBDE)

NYÁK-ok X O O O O O

Fémrészek X O O O O O

Műanyag részek O O O O O O

Hangszórók X O O O O O

Kábelek X O O O O O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O:  Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén 
anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.

X:  Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a 
GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Erősítő, Típusjelölés: 437308

Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük

Egység Ólom (Pb) Higany (Hg) Kadmium 
(Cd)

Hat vegyértékű 
króm (Cr+6)

Polibrómozott 
bifenilek (PBB)

Polibrómozott 
difenil-éterek (PBDE)

NYÁK-ok - ○ ○ ○ ○ ○
Fémrészek - ○ ○ ○ ○ ○
Műanyag részek ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hangszórók - ○ ○ ○ ○ ○
Kábelek - ○ ○ ○ ○ ○
1. megjegyzés:  A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.

2. megjegyzés: A „−” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „2” 2012-t vagy 2022-t jelöl.

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

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia 

Mexikói importőr: 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 Telefonszám: +5255 (5202) 3545

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

Egyesült királyságbeli importőr: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 100–240 V  50/60 Hz, 240 W

A CMIIT-azonosító a termék alján lévő címkén található.
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Feljegyzendő adatok
A gyári szám és a modellszám a termék alján lévő címkén található.

Gyári szám:  ______________________________________________________________________

Modellszám: 437308

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt 
Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: worldwide.Bose.com/ProductRegistrationworldwide.Bose.com/ProductRegistration

Biztonsági információk
 A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések 
fogadásához végezze el a Bose Music alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a 
terméket az internethez. Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések 
telepítéséért Ön felel.

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. 
vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az Apple Music és az AirPlay az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban bejegyzett védjegye.

A „Works with Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett 
technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó 
tanúsítvánnyal látta el. 

A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a 
Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ. 

A Google, A Google Play és a Chromecast built-in a Google LLC védjegye.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye. 

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat 
jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet engedéllyel használtunk. 

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenseswww.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music, a Bose Music Amplifier, a Bose Music embléma, a Bose Noise Cancelling 
Headphones, a QuietComfort, a SimpleSync, a SoundLink, a SoundLink Revolve és a Virtually Invisible a Bose 
Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2022 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, 
módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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A Bose Music Amplifier termékhez összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok 
licencinformációinak megtekintése:

1. Tartsa nyomva az erősítő Bluetooth (l) és Reset gombját 15 másodpercig.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az erősítő hátoldalán lévő SERVICE csatlakozóba.

3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez. 

4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozat megjelenítéséhez a számítógépen írja be a 
http://203.0.113.1/opensource címet a böngésző címsorába.

LICENCNYILATKOZATOK
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TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

Bose Music Amplifier Tápkábel*

Állványcsavarok az állványba való szereléshez (3)
Csatlakozócsavarok az állványba való 
szereléshez (3)

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UPRACK MOUNT

FRONT

WALL MOUNT
UP

Tartólemez Állványkonzol

*Több tápkábellel rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő tápkábelt.

MEGJEGYZÉS: Ha az erősítő bármelyik része sérült, ne használja. Forduljon a Bose 
hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. 

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMAsupport.Bose.com/BMA

A DOBOZ TARTALMA

http://support.Bose.com/BMA
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AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

JAVASLATOK
• Az erősítőt beltérben kell elhelyezni. 

• A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében 
kell elhelyezni. 

• Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt az 
erősítőtől (0,3–0,9 méter távolságban). 

• Az optimális teljesítmény érdekében az erősítőt jól szellőző helyen működtesse. 

• Helyezze az erősítőt egy polcra, vagy szerelje állványra vagy a falra. 

• Állványba szereléskor ügyeljen arra, hogy az állványba szerelést jelző nyíl és a négy 
tartófül az állvány eleje felé nézzen (lásd: 55. oldal).

• Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön 
állványtartót használjon.

• Falra szereléskor ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl és a négy tartófül 
felfelé nézzen (lásd: 57. oldal).

FIGYELMEZTETÉS: 

• Az erősítőt olyan helyiségben helyezze el, ahol a környezeti hőmérséklet nem 
haladja meg a 40 °C-ot.

• Az erősítő hátsó része legalább 7,62–15,24 cm-es távolságban legyen más 
felületektől. Ne akadályozza a szellőzést az erősítő hátoldalán.

• NE helyezze az erősítőt teljesen zárt térbe. Romolhat az erősítő teljesítménye.

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm7,62–15,24 cm

3–6"
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A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

• Egy hangszórópárhoz hangszórónként minimum 4 Ohm szükséges. 

• Két hangszórópárhoz hangszórónként minimum 8 Ohm szükséges.

FIGYELEM: Csak elektromos tápellátás nélküli (passzív) hangszórókat használjon. 
Elektromos tápellátású (aktív) hangszórókat, függetlenül azok típusától 
és gyártmányától, TILOS csatlakoztatni. Az ilyen hangszórók használata a 
berendezés károsodását okozhatja.

A HANGSZÓRÓKÁBELEK JAVASOLT HOSSZA

MAXIMÁLIS HOSSZ MÉRET

9 m 18 (0,82 mm2)

14 m 16 (1,3 mm2)

21 m 14 (2,0 mm2)
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A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

A csatlakoztatásuk előtt helyezze a hangszórókat a végleges helyükre, és győződjön 
meg róla, hogy az erősítő ki van húzva az elektromos aljzatból. 

A hangszórókábel két szigetelt vezetékből áll:

• A megjelölt vezetéket (csíkozott, bordázott vagy színes) a pozitív (+) 
csatlakozóponthoz kell csatlakoztatni. 

• A jelzés nélküli vezetéket a negatív (–) csatlakozópontba kell csatlakoztatni. 

1. Vegye ki az „A” sorkapcsot a SPEAKERS OUT portból.

L L R R

L L R R

L L R R
2. Csatlakoztassa a hangszóróvezetékeket az „A” sorkapocshoz.

a. A bal oldali hangszóró megjelölt vezetékét dugja az L + pozitív terminálba, 
a sima vezetéket pedig az L – negatív terminálba.

b. A jobb oldali hangszóró megjelölt vezetékét dugja az R + pozitív terminálba, 
a sima vezetéket pedig az R – negatív terminálba.

L L R R
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A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

3. Egy kis méretű, lapos fejű csavarhúzóval húzza meg a terminálon lévő csavarokat 
az óramutató járásával megegyező irányban a vezetékek rögzítéséhez.

L L R R

4. Helyezze vissza az „A” sorkapcsot a SPEAKERS OUT portba.

L L R R

L L R R

L L R R

5. A hangszóróvezetékek másik végét csatlakoztassa a hangszórókhoz. 

Utasításokat a hangszóró kezelési útmutatójában talál.

MEGJEGYZÉS: A kültéri hangszóró csatlakozásainál a vezetékek védelméhez 
használjon szilikon tömítőmasszát (pl. a helyi barkácsáruházakban 
kapható RTV-ragasztót).
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A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

További hangszórók csatlakoztatása
A teltebb hangzás érdekében legfeljebb két pár hangszórót csatlakoztathat az 
erősítőhöz. 

A második hangszórópár csatlakoztatásához ismételje meg „A hangszórók 
csatlakoztatása”, 16. oldal részben ismertetett lépéseket a „B” sorkapocs 
használatával.

L L R R

L L R R

L R R

MEGJEGYZÉS: A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében 
két hangszórópár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, 
mivel mindkét hangszórópárra ugyanazok az EQ-beállítások 
vonatkoznak.
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ENERGIAELLÁTÁS

CSATLAKOZTASSA AZ ERŐSÍTŐT AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az erősítő hátoldalán lévő POWER feliratú 
csatlakozóba.

2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos 
hálózati aljzathoz.

Az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Ha az erősítő be lett állítva, és elsődleges (alapértelmezett) erősítőként van 
megadva, az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan fehéren világít. 

• Ha az erősítő be van állítva, és kiegészítő erősítőként lett megadva, az erősítő 
hátoldalán lévő fény folyamatosan zölden világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD
Az erősítő hálózati készenléti módba vált, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 
20 percig egyetlen gombot sem nyomnak le. Az erősítő hálózati készenléti módból való 
felébresztéséhez kezdje el vagy folytassa a hanglejátszást a Bose Music alkalmazás 
használatával a mobileszközén, vagy csatlakoztasson újból egy Bluetooth-forrást.
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BEÁLLÍTÁS A BOSE MUSIC ALKALMAZÁSSAL

A Bose Music alkalmazással az elsődleges erősítőt (lásd: 22. oldal) bármely 
mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással online zenét játszhat le, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, 
felfedezheti az internetes rádióállomásokat, beállíthatja és módosíthatja az 
előbeállításokat, használhatja a hangsegédet, kezelheti az erősítő beállításait és 
frissítéseket, illetve új funkciókat érhet el.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose Music-fiókot egy másik Bose termékhez, 
adja hozzá az erősítőt a meglévő fiókjához (lásd: 21. oldal).

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose Music alkalmazást.

BOSE MUSIC

2. Kövesse az alkalmazás utasításait az erősítő beállításához.
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A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS MEGLÉVŐ FELHASZNÁLÓI

AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ HOZZÁADÁSA EGY 
MEGLÉVŐ FIÓKHOZ
A Bose Music Amplifier hozzáadásához nyissa meg a Bose Music alkalmazást, és adja 
hozzá az erősítőt.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Csak egy elsődleges erősítőt adhat hozzá a Bose Music alkalmazással. A kiegészítő 
erősítők nem jelennek meg a hálózatában vagy a Bose Music alkalmazásban.

• Ha ugyanazt a zenét egyszerre több hangszórón szeretné lejátszani, az elsődleges 
erősítőket a Bose Music alkalmazással egy csoportba foglalhatja. Ezt az opciót 
a fő oldalról érheti el. További információkért látogasson el a következő címre: 
support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping

CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ
Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot, 
vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. Tartsa lenyomva a Reset (Visszaállítás) gombot 5 másodpercig, amíg az erősítő 
hátoldalán lévő fény lassan sárgán nem villog.

2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.

3. Válassza ki a Bose Music Amplifier elemet.

4. Nyissa meg a Bose Music alkalmazást, és kövesse az utasításokat.

http://support.Bose.com/BMAGrouping
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ELSŐDLEGES ÉS KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐK

Az erősítő maximum két pár hangszórót tud működtetni. Beállítható elsődleges 
(alapértelmezett) vagy kiegészítő erősítőként (lásd: 27. oldal).

Az elsődleges erősítő wifikapcsolattal vagy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel 
csatlakozik a hálózatához. A Bose Music alkalmazással, a mobileszközével vagy a 
hálózatához csatlakozó, hangsegédet támogató eszközzel vezérelhető. 

A kiegészítő erősítő egy RCA-hangkábellel csatlakozik az elsődleges erősítőhöz, 
és a hangkimenetet az elsődleges erősítőről fogadja. A kiegészítő erősítők ugyanazt 
az audiót játsszák le, mint az elsődleges erősítő, de nem jelennek meg a hálózatán, 
a Bose Music alkalmazásban vagy a mobileszközén, és csak a LINE IN portról tudnak 
audiót lejátszani.

A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt csatlakoztathat az 
elsődleges erősítőhöz. Az erősítőket konfigurálhatja a környezet elhelyezkedésének és 
méretének megfelelően, aszerint, hogy hány hangszórót szeretne működtetni, illetve 
hogy hol kívánja lejátszani az audiót. 

MEGJEGYZÉSEK: 

• Amikor egy kiegészítő erősítőt csatlakoztat az elsődleges erősítőhöz, a legjobb 
hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében erősítőként ugyanazokat a 
hangszórómodelleket és azonos számú hangszórót használjon.

• A környezetétől függően lehetőség van négynél több kiegészítő erősítőt is 
csatlakoztatni az elsődleges erősítőhöz anélkül, hogy az kihatna a teljesítményre.

1. HASZNÁLATI ESET
Ugyanazon a helyen legfeljebb két hangszórópár vezérlése. A hangszórók ugyanazt az 
audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

Wifi  
vagy  

Ethernet
SPEAKERS OUT

Hangszórók

Hangszórók (opcionális)

Elsődleges

Hálózat
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ELSŐDLEGES ÉS KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐK

2. HASZNÁLATI ESET
Egy nagyobb helyen több hangszórópár vezérlése. A hangszórók egyszerre 
kapcsolnak be- és ki, és ugyanazt az audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy 
késleltetés nélkül.

Wifi  
vagy  

Ethernet
LINE OUT

LINE IN

Elsődleges Kiegészítő

Hálózat

Hangszórók

Hangszórók (opcionális)

SPEAKERS OUT

Hangszórók (opcionális)

SPEAKERS OUT

Hangszórók

3. HASZNÁLATI ESET
Több rendszer (erősítők és hangszórók) független vezérlése. Mindegyik rendszer 
különböző audiót játszik le.

Wifi

Elsődleges

Elsődleges

Hálózat

Hangszórók

Hangszórók

Hangszórók (opcionális)

Hangszórók (opcionális)

SPEAKERS OUT

SPEAKERS OUT

MEGJEGYZÉSEK: 

• Az elsődleges erősítőket Ethernet-kábellel is csatlakoztathatja a hálózathoz (lásd: 
24. oldal).

• A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében több 
hangszórópár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, mivel a 
hangszórókra ugyanazok az EQ-beállítások vonatkoznak.

• Ha ugyanazt az audiót szeretné lejátszani az összes hangszórón, a legjobb 
hangminőség érdekében az elsődleges erősítőket a Bose Music alkalmazással 
foglalja egy csoportba. Ezt az opciót a fő oldalról érheti el. További információkért 
látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping

http://support.Bose.com/BMAGrouping
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Az elsődleges erősítőt a Bose Music alkalmazással vagy egy (külön beszerzendő) 
Ethernet-kábellel csatlakoztathatja a hálózatához.

CSATLAKOZTATÁS A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS 
SEGÍTSÉGÉVEL
Ha az elsődleges erősítőt a Bose Music alkalmazással szeretné a hálózatához 
csatlakoztatni, lásd: 20. oldal.

CSATLAKOZTATÁS ETHERNET-KÁBELLEL

MEGJEGYZÉS: Ha egy Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatához anélkül, hogy 
a beállítást a Bose Music alkalmazásban befejezné, az audiót csak 
Bluetooth-forrásokról fogja tudni lejátszani.

1. Az útválasztóján csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-porthoz. 

2. A kábel másik végét csatlakoztassa az elsőleges erősítő egyik Ethernet-portjához.

Útválasztó Elsődleges erősítő

További elsődleges erősítő csatlakoztatása
Egy további elsődleges erősítőt is csatlakoztathat közvetlenül az útválasztóhoz (lásd: 
„Csatlakoztatás Ethernet-kábellel”), vagy közvetlenül az eredeti elsődleges erősítőhöz.

1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-
porthoz.

2. A kábel másik végét csatlakoztassa a másik elsőleges erősítő egyik Ethernet-
portjához. 

Elsődleges erősítő További elsődleges erősítő

AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA



KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA
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KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Egy RCA-hangkábellel csatlakoztathat egy kiegészítő erősítőt az elsődleges 
erősítőhöz vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz (a kábelt külön kell beszerezni). 

MEGJEGYZÉS: A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt 
csatlakoztathat az elsődleges erősítőhöz. A környezetétől függően 
lehetőség van több erősítő csatlakoztatására anélkül, hogy az kihatna 
a teljesítményre. 

CSATLAKOZTATÁS AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐHÖZ

1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér 
LINE OUT portba, a piros csatlakozóját pedig a piros LINE OUT portba. 

2. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér LINE IN 
portba, a piros csatlakozót pedig a piros LINE IN portba. 

Elsődleges erősítő Kiegészítő erősítő

Egy további kiegészítő erősítő csatlakoztatása
1. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér 

LINE OUT portba, a piros csatlakozóját pedig a piros LINE OUT portba.

2. A másik kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér 
LINE IN portba, a piros csatlakozót pedig a piros LINE IN portba.

Kiegészítő erősítő További kiegészítő erősítő
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AZ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZÓPORTJAI

PORT LEÍRÁS

POWER Amikor a tápkábelt a csatlakozóporthoz és egy elektromos aljzathoz 
csatlakoztatja, a készülék feszültség alá kerül (lásd: 19. oldal).

Lehetővé teszi az elsődleges erősítő hálózathoz csatlakoztatását, 
vagy több elsődleges erősítő egymáshoz csatlakoztatását egy (külön 
beszerzendő) Ethernet-kábellel. Lásd: 24. oldal.

LINE OUT
LINE IN

Egy kiegészítő erősítő vagy egy külső forrás RCA-hangkábellel való 
csatlakoztatásához (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.

BASS Egy Bose Bass Module csatlakoztatásához egy (külön beszerzendő) 
3,5 mm-es sztereó hangkábellel. Lásd: 40. oldal.

OPTICAL IN Optikai kábel használatával lehetővé teszi digitális audió lejátszását egy 
külső forrásról (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.

SERVICE USB Type-C®-port szervizeléshez.

SPEAKERS OUT Lehetővé teszi legfeljebb két pár hangszóró csatlakoztatását (lásd: 
18. oldal)
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ERŐSÍTŐ- ÉS HANGSZÓRÓ-BEÁLLÍTÁSOK

ERŐSÍTŐBEÁLLÍTÁSOK
Az ADVANCED SETTING (Speciális beállítások) kapcsolókat annak megfelelően kell 
konfigurálni, hogy hogyan szeretné hallgatni az audiót. Az erősítő konfigurálásához 
állítsa a megfelelő ADVANCED SETTINGS kapcsoló(ka)t az alsó pozícióba. 

ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ POZÍCIÓ LEÍRÁS

Elsődleges A – Felső 
állás

Az erősítő beállítása elsődlegesként.

MEGJEGYZÉS: Az elsődleges erősítőket a 
Bose Music alkalmazással 
vagy egy (külön beszerzendő) 
Ethernet-kábellel 
csatlakoztathatja a hálózatához. 
Lásd: 24. oldal.

Kiegészítő A – Alsó 
állás

Az erősítő beállítása kiegészítőként.

MEGJEGYZÉSEK: 

• A kiegészítő erősítők RCA-hangkábellel 
csatlakoznak az elsődleges erősítőkhöz 
(vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz), és a 
LINE IN porton keresztül játszanak le audiót 
az elsődleges erősítőről.

• A kiegészítő erősítők nem tudnak csatlakozni 
a hálózatához, és nem jelennek meg 
a Bose Music alkalmazásban.

NA B Későbbi használatra fenntartva.

Sztereó C – felső 
állás

A hangkimenet beállítása sztereóra.

Monó C – alsó állás

A hangkimenet beállítása monóra.

MEGJEGYZÉS: A monó beállítást akkor célszerű 
használni, amikor a hangszórók 
távol vannak egymástól.
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ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ POZÍCIÓ LEÍRÁS

Vonalkimenet: 
változtatható 
hangerő 

D – felső 
állás

A hangerő vezérlése a Bose Music 
alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás az elsődleges 
erősítő LINE OUT audiójára 
vonatkozik, és a kiegészítő 
erősítőn keresztül hallható.

Vonalkimenet:  
rögzített hangerő

D – alsó 
állás

A hangerő vezérlése a csatlakoztatott eszköz 
hangerőszabályzójával.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Amikor a hangerő rögzített, a hangerő nem 
vezérelhető a Bose Music alkalmazással.

• Ez a beállítás az elsődleges erősítőre 
vonatkozik.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.

• A kapcsolók egymástól függetlenül konfigurálhatók.

• Ha valamelyik ADVANCED SETTING kapcsolót az erősítő bekapcsolt állapotában 
váltja át, az erősítő alaphelyzetbe áll.

ERŐSÍTŐ- ÉS HANGSZÓRÓ-BEÁLLÍTÁSOK
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ERŐSÍTŐ- ÉS HANGSZÓRÓ-BEÁLLÍTÁSOK

HANGSZÓRÓ-BEÁLLÍTÁSOK
A Bose 251 környezetbarát hangszórókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 
hangszórókra egyéni EQ-beállításokat alkalmazhat. A többi hangszóró esetében az 
alapértelmezett EQ-beállítás az érvényes.

Ha a Bose 251 környezetbarát hangszórókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 
hangszórókra az egyéni EQ-beállítást szeretné alkalmazni, a megfelelő 
SPEAKER SETTING kapcsolót helyezze az alsó állásba. Ha az összes többi 
hangszóróra az alapértelmezett EQ-beállítást szeretné alkalmazni, az összes kapcsolót 
hagyja a felső állásban. 

TERMÉK KAPCSOLÓ POZÍCIÓ

Bose 251 környezetbarát hangszórók 1 – alsó 
állás

2 – felső 
állás

3 – felső 
állás

Bose Virtually Invisible 791 
hangszórók

1 – felső 
állás

2 – alsó 
állás

3 – felső 
állás

Összes többi hangszóró 1 – felső 
állás

2 – felső 
állás

3 – felső 
állás

MEGJEGYZÉS: 

• Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.

• Ha a fenti táblázatban ismertetettől eltérő kombinációt használ, a készülék az 
alapértelmezett EQ-beállítást fogja alkalmazni.
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GOOGLE ASSISTANT
Az erősítő kompatibilis azokkal a Google Assistant alkalmazást támogató 
készülékekkel, amelyek a hálózatához csatlakoznak. Az erősítőt a Google segítségével 
a hangjával vezérelheti.

Kezdje az „Ok Google” szavakkal, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő 
nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy 
„Ok Google, play My Workout playlist on Family Room” (OK, Google, játszd le az 
Edzés lejátszási listámat a nappaliban). 

MEGJEGYZÉSEK: 

• Ügyeljen arra, hogy az erősítőhöz a Bose Music alkalmazásban társított nevet 
használja. Ha több erősítő ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja a Google 
Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music 
alkalmazásban megadott nevet. 

• A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.

• Ha további információkat szeretne kapni arról, hogy mire használhatja 
a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre: 
https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant

AMAZON ALEXA
Ha rendelkezik egy olyan készülékkel, amely támogatja az Alexa Built-In használatát, 
és az a hálózatához csatlakozik, az erősítőt arról a készülékről is vezérelheti a hangjával. 
A hangvezérlés beállításához engedélyezze a funkciót, és az Alexa-fiókját társítsa a 
Bose-fiókjához. Ezután egyszerűen csak kérje meg Alexát, hogy játsszon le zenét. 

Kezdje az „Alexa” szóval, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő nevét>. 
Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „Alexa, play 
My Workout playlist on Family Room” (Alexa, játszd le az Edzés lejátszási listámat a 
nappaliban).

MEGJEGYZÉSEK: 

• Ügyeljen arra, hogy az erősítőhöz a Bose Music alkalmazásban társított nevet 
használja. Ha több erősítő ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa 
alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban 
megadott nevet. 

• Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.

• Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt: 
https://www.amazon.com/usealexahttps://www.amazon.com/usealexa

A HANGSEGÉD HASZNÁLATA

https://support.google.com/assistant
https://www.amazon.com/usealexa
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AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) A CHROMECAST SEGÍTSÉGÉVEL

Az erősítő a Chromecast built-in technológiával rendelkezik. A Chromecast built-in 
segítségével a Cast (Átjátszás) gomb megérintésével egyszerűen lejátszhatja az 
audiót a támogatott alkalmazásokból.

MEGJEGYZÉSEK: 

• A Chromecast built-in használatához wifikapcsolat szükséges.

• A támogatott alkalmazások listája rendszeresen új alkalmazásokkal bővül.

A telefon mint távvezérlő

• Az ismert és kedvelt alkalmazásokban egyszerűen csak érintse meg a Cast 
(Átjátszás) gombot. Nincs szükség új bejelentkezésre vagy letöltésekre.

• A telefonjával kereshet, zenét játszhat le, a lejátszást szüneteltetheti és 
módosíthatja a hangerőt, bárhol is legyen az otthonában.

• A lejátszás alatt továbbra is használhatja a telefonját más célokra – végiggörgethet 
a közösségi médiában, üzenetet küldhet, sőt, még hívásokat is fogadhat,

• A Chromecast használatát támogató erősítőkön a többhelyiséges átjátszás révén 
otthona minden részében élvezheti a zenét.

Korlátlan szórakozás, amikor csak szeretné

Válasszon a Pandora, a Spotify, a TuneIn és más népszerű zenei szolgáltatók 
többmilliónyi dalából.

A Chromecast built-in funkciót a Bose Music alkalmazásban engedélyezheti. Ez az 
opció a Beállítások menüben található.
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AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Az erősítője képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-
eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét az erősítőjén.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple 
eszközre van szükség. 

• Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell 
kapcsolódnia.

• Az AirPlayjel kapcsolatban további tudnivalókat a következő címen talál: 
https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay 

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL 
CENTERBŐL

1. Az Apple eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot. 

2. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyára, és tartsa lenyomva, 
majd koppintson az AirPlay ikonjára (A).

3. Válassza ki az erősítőjét.

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY 
ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a 
meghallgatni kívánt számot.

2. Koppintson az A ikonra.

3. Válassza ki az erősítőjét. 

https://www.apple.com/airplay


 3 3  |  M A G

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Kedvenc streaming zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, lejátszási listáihoz, 
előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást 
hozhat létre. A zenéit bármikor, egyetlen gombérintéssel elérheti a Bose Music 
alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS: Ha a forrás Bluetooth-on keresztül csatlakozik, nem állíthat be 
előbeállításokat.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. Az alkalmazás segítségével játsszon le zenét.

2. A zene lejátszása közben tartsa lenyomva az alkalmazás Előbeállítás gombját.

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután beállította az előbeállításokat, nyomja meg az előbeállításhoz tartozó gombot 
a Bose Music alkalmazásban.
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BLUETOOTH-KAPCSOLATOK

MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg az elsődleges erősítő elején lévő Bluetooth gombot (l).

Az erősítő elején lévő fény lassan kéken villog.

2. Kapcsolja be a mobileszközén a Bluetooth funkciót.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki az erősítőjét az eszközlistáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet az erősítőhöz megadott a 
Bose Music alkalmazásban. Ha az erősítőnek nem adott nevet, 
annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

Bose Music Ampli�er

A csatlakoztatást követően az erősítő elején lévő fény folyamatosan kéken világít, 
majd elsötétül. Az erősítő neve megjelenik a mobileszköz listáján.
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BLUETOOTH-KAPCSOLATOK

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA
A mobileszköz leválasztásához használja a Bose Music alkalmazást.

TIPP: A mobileszközén található Bluetooth-beállításokat is használhatja az eszköz 
leválasztásához. Ha letiltja a Bluetooth funkciót, az összes eszköz kapcsolata 
megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA
Nyomja meg a Bluetooth gombot (l).

Az erősítő megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott eszközökhöz.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Ellenőrizze, hogy a mobileszközén engedélyezte-e a Bluetooth funkciót.

• Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie

TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
Az erősítő eszközlistájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani. 

1. Tartsa lenyomva a l gombot, amíg az erősítő elején lévő fény elkezd lassan 
kéken villogni.

2. A mobileszközén válassza ki az erősítőt az eszközlistáról.

MEGJEGYZÉS: Engedélyezze az eszközén a Bluetooth funkciót. 

AZ ERŐSÍTŐ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Tartsa lenyomva a l gombot 10 másodpercig, amíg az erősítő elején lévő fény 
3-szor kéken fel nem villan.

2. Törölje az erősítőt az eszközén található Bluetooth-listáról.

Az összes eszköz törlődik. Az erősítő készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 34. oldal).
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AZ ERŐSÍTŐ ÁLLAPOTA

BLUETOOTH- ÉS HIBAÁLLAPOTOK

Az erősítő elején található fény egy mobileszköz Bluetooth-kapcsolatának az állapotát 
és hibariasztásokat jelez.

Bluetooth- és hibaállapotok

FÉNYJELZÉS RENDSZERÁLLAPOT

Lassú kék villogás Készen áll a mobileszközhöz kapcsolódáshoz

Kéken villog Mobileszközhöz csatlakozás folyamatban

Fokozatosan elsötétülő 
folyamatos kék fény Mobileszközhöz csatlakozik

Háromszor kéken felvillan Az eszközlista törölve

Kék és piros villogás 
3 másodpercig A Bluetooth-kapcsolat le van tiltva (kiegészítő)

Pirosan világít
Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

MEGJEGYZÉS: Az erősítő elején és hátulján lévő fények 
egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.
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AZ ERŐSÍTŐ ÁLLAPOTA

Az erősítő hátoldalán lévő fény a wifi, a tápellátás és a rendszer állapotát mutatja.

A wifi-, a tápellátás- és a rendszerállapot

A WIFI ÉS A TÁPELLÁTÁS ÁLLAPOTA

Elsődleges erősítő
Az elsődleges erősítő wifi- és tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS RENDSZERÁLLAPOT

Lassú fehér villogás Bekapcsolás folyamatban

Fehéren világít Bekapcsolva

Lassú sárga villogás Készen áll a wifi beállításához

Sárgán világít Wifi beállítása folyamatban

Lassú fehér villogás Wifihez kapcsolódás folyamatban

Fehéren világít Wifihez csatlakozik

Kiegészítő erősítő
A kiegészítő erősítő tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS RENDSZERÁLLAPOT

Lassú zöld villogás Bekapcsolás folyamatban

Zölden világít Bekapcsolva
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AZ ERŐSÍTŐ ÁLLAPOTA

FRISSÍTÉSI, ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSI ÉS 
HIBAÁLLAPOTOK
A szoftverfrissítések, az alaphelyzetbe állítások és a hibariasztásokat állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS RENDSZERÁLLAPOT

Fehéren villog Frissítés telepítése folyamatban

Fehéren világít A frissítés befejeződött

Háromszor pirosan 
felvillan Az alaphelyzetbe állítás befejeződött

Sárgán világít Wifihiba (elsődleges). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

Négyszer felvillanó 
sárga fény Nem kritikus hiba (hálózati kapcsolati hiba vagy forráshiba)

Pirosan világít
Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

MEGJEGYZÉS: Az erősítő elején és hátulján lévő fények 
egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A WIFI FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 
2 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor fehéren fel nem villan.

MEGJEGYZÉS: A wifi funkció letiltása/engedélyezése a Bluetooth funkciót is letiltja/
engedélyezi.

TÚLFESZÜLTSÉG ELLENI VÉDELEM
Az erősítő túlfeszültség elleni védelmi funkciója automatikusan csökkenti a maximális 
kimenő teljesítményt, és ezzel megakadályozza, hogy az erősítő túlhevüljön. 
Ez olyankor fordulhat elő, amikor az erősítőt hosszabb ideig magas hangerővel 
működteti, vagy ha azt rosszul szellőző helyre helyezi. A teljes maximális teljesítmény 
automatikusan visszaáll, mihelyst az erősítő lehűlt.
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BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A BOSE BASS MODULE CSATLAKOZTATÁSA
A Bose Bass Module mélyhangmodult egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereó 
hangkábellel csatlakoztathatja az erősítőhöz.

MEGJEGYZÉSEK: 

• 3,5 mm-es sztereó, árnyékolt hangkábelt kell használni.

• Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es hangkábellel, látogasson el a Bose.com/BM500Bose.com/BM500 
vagy a Bose.com/BM700Bose.com/BM700 weboldalra, és vásároljon egy 4,5 m-es kábelt. Ezt a tételt 
a helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja.

1. Az erősítőn csatlakoztassa a 3,5 mm-es hangkábel egyik végét a BASS porthoz.

2. A kábel másik végét csatlakoztassa a mélyhangmodul BASS IN portjához.

Bose Bass Module 500 Bose Bass Module 700

MEGJEGYZÉS: A mélyhangmoduljával kapcsolatos további információkért tekintse 
meg a mélyhangmodul kezelési útmutatóját. Látogasson el a 
következő címre:

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
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A BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH-HANGSZÓRÓ 
VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA 
A SIMPLESYNC™ TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL
A Bose SimpleSync™ technológiának köszönhetően bizonyos Bose SoundLink 
Bluetooth-hangszórókat vagy Bose fejhallgatókat újfajta módon csatlakoztathat az 
erősítőhöz zenehallgatás és filmnézés céljából.

Előnyök
Személyre szabott hallgatási élmény: Ha a Bose fejhallgatót az erősítőhöz 
csatlakoztatja, mások zavarása nélkül hallgathatja a tévét vagy a zenét. Az egyes 
termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja az erősítőt, 
míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, 
amilyenen szeretné.

Zenehallgatás másik szobában: Két szobában egyszerre hallgathatja ugyanazt a 
zenét, ha a Bose SoundLink Bluetooth hangszórót az erősítőhöz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉSEK: 

• A SimpleSync™ technológia vezeték nélküli Bluetooth-hatósugara legfeljebb 
9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását. 
A környezetétől függően a hatósugár nagyobb is lehet.

• Bluetooth-forrásból nem streamelhető audió a SimpleSync™ technológia 
használatával. 

Kompatibilis termékek
Az erősítőhöz a legtöbb Bose SoundLink Bluetooth-hangszóró és Bose fejhallgató 
csatlakoztatható.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

• Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth-hangszóró

• Bose SoundLink Mini Bluetooth-hangszóró

• Bose SoundLink Color Bluetooth-hangszóró

• Bose Noise Cancelling Headphones 700 zajkioltó fejhallgató

• Bose QuietComfort 35 vezeték nélküli fejhallgató

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a 
következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével
A Bose SoundLink Bluetooth-hangszóró vagy a Bose fejhallgató erősítőhöz való 
csatlakoztatásához használja a Bose Music alkalmazást. További információkért 
látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

MEGJEGYZÉSEK: 

• Kapcsolja be a csatlakoztatandó terméket, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél 
ne legyen távolabb az erősítőtől, és készen álljon egy másik eszközhöz 
csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési 
útmutatóját.

• Az erősítőhöz egyszerre csak egy termék csatlakoztatható.

A BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH-HANGSZÓRÓ VAGY 
A BOSE FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA
Kapcsolja be a Bose SoundLink Bluetooth-hangszórót vagy a Bose fejhallgatót.

A hangszóró vagy a fejhallgató megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott 
Bluetooth-eszközhöz, ideértve az erősítőt is.

MEGJEGYZÉSEK: 

• Az erősítőnek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.

• Ha a hangszóró nem kapcsolódik, lásd: „Az erősítő nem csatlakozik újból a korábban 
csatlakoztatott Bose SoundLink Bluetooth-hangszóróhoz”, 50. oldal.

• Ha a fejhallgató nem kapcsolódik, lásd: „Az erősítő nem csatlakozik újból a 
korábban csatlakoztatott Bose fejhallgatóhoz”, 50. oldal

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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AZ ERŐSÍTŐ FRISSÍTÉSE

Elsődleges erősítő
Az elsődleges erősítő automatikusan frissül, amikor a Bose Music alkalmazáshoz és a 
wifihálózathoz csatlakozik.

Kiegészítő erősítő
1. Az elsődleges erősítőként való beállításához helyezze az A kapcsolót a felső állásba.

2. Adja hozzá az erősítőt a Bose Music alkalmazáshoz (lásd: 24. oldal).

Az erősítő automatikusan frissül. A frissítés befejeztével az erősítő hátoldalán lévő 
fény folyamatosan fehéren világít.

3. Az erősítő visszaállításához kiegészítő erősítőként, állítsa az A kapcsolót az 
alsó állásba. 

AZ ERŐSÍTŐ TISZTÍTÁSA
Az erősítő felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

A nehezen elérhető helyek tisztításához a porszívó kefés kiegészítőjét használja.

FIGYELMEZTETÉS:  

• A tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatból.

• NE használjon spray-t az erősítő közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, 
vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.

• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a nyílásokba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK
A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMAsupport.Bose.com/BMA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az erősítőre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a 
global.Bose.com/Warrantyglobal.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistrationglobal.Bose.com/ProductRegistration 
címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára 
való jogosultságát.

http://support.Bose.com/BMA
http://worldwide.Bose.com/Warranty
http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
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MŰSZAKI ADATOK

SPECIFIKÁCIÓ ÉRTÉK

Méretek (körülbelüli 
értékek) 21 cm x 21 cm x 7,3 cm

Súly (csak az erősítő) 2186 g

Áramellátási 
paraméterek 100–240 V 50/60 Hz, 240 W

Bemeneti érzékenység RCA-bemenetek: 2 VRMS

Jel-zaj viszony (S/N) >100 dB

Kimeneti teljesítmény 
(folyamatos átlag)

125 W/csatorna legalább 8 Ohm terheléssel, 20 Hz–20 kHz, 
maximum 0,1%-os teljes harmonikus torzítás (THD) mellett

Hőmérséklet-
tartomány

0 °C – 35 °C

MEGJEGYZÉS: A környezetétől függően előfordulhat, hogy 
a teljesítmény romlása nélkül működtethető 
a javasolt hőmérséklet-tartományon kívüli 
hőmérsékleteken. 
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HIBAELHÁRÍTÁS

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A 
MEGOLDÁSOKKAL
Ha az erősítővel kapcsolatban problémákat észlel:

• Ellenőrizze, hogy az erősítő csatlakozik-e elektromos hálózati aljzathoz.

• Rögzítse biztonságosan az összes kábelt és vezetéket.

• Ellenőrizze az erősítő állapotát (lásd: 36. oldal).

• Az erősítőt és a mobileszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó 
eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú 
sütők stb.).

• Vigye az erősítőt a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz javasolt 
hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

• Tekintse meg a hangszóró kezelési útmutatóját.

EGYÉB MEGOLDÁSOK
Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt 
jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja 
megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG MEGOLDÁS

A hálózatbeállítás 
nem végezhető el

Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva 
(lásd: 27. oldal). 

Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót.

 A mobileszközt és az erősítőt ugyanahhoz a wifihálózathoz 
csatlakoztassa.

 Engedélyezze a wifit azon a mobileszközön, amelyet a beállításhoz 
használ. 

Módosítsa az alapértelmezett böngészőt a mobileszközén.

Zárja be a többi nyitott alkalmazást.

Indítsa újra a mobileszközt és az útválasztót.

Helyezze az erősítőt az útválasztó hatósugarába.

Állítsa alaphelyzetbe az erősítőt (lásd: 51. oldal).

Ha az útválasztó egyaránt támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-
es sávot, a mobileszközt és az erősítőt ugyanahhoz a sávhoz kell 
csatlakoztatni.

 Távolítsa el a Bose Music alkalmazást, állítsa alaphelyzetbe az erősítőt 
(lásd: 51. oldal), és kezdje el újból a beállítást.

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

JELENSÉG MEGOLDÁS

Nem lehet 
csatlakozni a 
hálózathoz

Gondoskodjon róla, hogy az erősítő elsődlegesként legyen beállítva 
(lásd: 27. oldal). 

Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik 
az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose Music 
Amplifier-e. 

A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, 
majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót.

Az erősítőt és a mobileszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell 
csatlakoztatni.

Engedélyezze a wifit azon a mobileszközön, amelyet a beállításhoz 
használ.

Zárja be a mobileszköz többi futó alkalmazását.

Ha több erősítő is csatlakozik kábel segítségével, csökkentse a 
csatlakoztatott erősítők számát.

Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt a hálózathoz egy 
Ethernet-kábellel (lásd: 24. oldal).

Ha Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatához:

• Ellenőrizze a kábelt (lásd: 24. oldal).

• Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal).

Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 21. oldal. 

Indítsa újra a mobileszközt és az útválasztót.

Ha az útválasztó a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot is támogatja, 
az eszközt (mobileszközt vagy számítógépet) és az erősítőt 
ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.

MEGJEGYZÉS: Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy 
könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.

Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. 

Ha egy másik hálózathoz kapcsolódik, és az alkalmazás nem szólítja fel 
a beállítás elvégzésére, lépjen a főképernyőre, és adja hozzá az erősítőt.

A Bose Music 
alkalmazás 
nem működik a 
mobileszközön

Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e a Bose Music 
alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. 
További információkat a mobileszköz alkalmazás-áruházában talál.

Távolítsa el a Bose Music alkalmazást a mobileszközéről, majd telepítse 
újra (lásd: 20. oldal).
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JELENSÉG MEGOLDÁS

Gyenge vagy 
torz hang

Ha két hangszórópár csatlakozik, használjon azonos hangszórómodellt.

Ügyeljen arra, hogy a hangszórók kompatibilisek legyenek: 
egy hangszórópárhoz hangszórónként minimum 4 Ohm, két 
hangszórópárhoz pedig hangszórónként minimum 8 Ohm szükséges.

Az erősítőket a Bose Music alkalmazással csoportba foglalhatja 
(lásd: 21. oldal).

Ha az erősítő egy RCA-hangkábellel vagy egy optikai kábellel 
külső forráshoz csatlakozik, a beállításához feltétlenül a Bose Music 
alkalmazást használja (lásd: 20. oldal).

Ha Ethernet-kábellel vagy RCA-hangkábellel csatlakozik:

• Csökkentse a csatlakozó erősítők számát.

• Ellenőrizze az Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy az RCA-
hangkábelt (lásd: 25. oldal).

• Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy RCA-
hangkábelt (lásd: 25. oldal).

Szakadozó hang 
vagy nincs hang

Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik 
az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose Music 
Amplifier-e. 

Stabilan dugja be a hangszórókábeleket a hangszórók hátoldalán és az 
erősítő csatlakozópanelén lévő csatlakozópontokba. Győződjön meg 
róla, hogy az egyes vezetékek nem érintkeznek a terminálok között 
(lásd: 16. oldal).

Győződjön meg róla, hogy a külső zenei forrás biztonságosan 
csatlakozik az analóg (piros és fehér) vagy az optikai bemenetekhez.

Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videóstreaming 
alkalmazásokat.

Szüntesse meg az erősítő némítását, vagy növelje a hangerőt az 
erősítőn és a mobileszközön.

Húzza ki a tápkábelt, és 1 perc elteltével dugja be újra.

Indítsa újra a mobileszköz útválasztóját.

Ellenőrizze, hogy a hang nincs-e elnémítva, vagy a hangerő nem túl 
alacsony-e.

Interferencia 
(hibás hang)

Győződjön meg róla, hogy az erősítő közelében nincsenek fémtárgyak, 
más audio-/videóeszközök és közvetlen hőforrások (lásd: 14. oldal).

Váltsa át az útválasztó csatornáját vagy sávját. Tekintse meg az 
útválasztó kezelési útmutatóját. 

Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt egy Ethernet-kábellel 
(lásd: 24. oldal).

A hangszórókból 
nem hallatszik zene

Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e 
csatlakoztatva (lásd: 16. oldal)

3 percre szüntesse meg az erősítő áramellátását. Csatlakoztassa újra 
az erősítőt az áramforráshoz (lásd: 19. oldal).

Játsszon le zenét a Bose Music alkalmazással.
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JELENSÉG MEGOLDÁS

Az egyik 
hangszóróból nem 
hallható zene

Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelő állapotban vannak-e. 

Húzza ki a vezetéket a működő hangszóróból, és dugja be a nem 
működőbe. Ha a hangszóró nem szól, lehet, hogy a probléma a 
hangszóróban keresendő, nem pedig a hangszórókábelben. 

Húzza ki a hangszórókábelt a sorkapocsból. Dugja be a másik 
sorkapocsba. Ha a hangszóró szól, lehet, hogy a másik hangszórókábel 
okozza a problémát. Cserélje ki a hangszórókábelt. Ha a hangszóró 
nem szól, valószínűleg meghibásodott az erősítő adott csatornája.

A bal és jobb 
oldali csatornák 
felcserélve 
hallhatók a 
hangszórókon

Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e 
csatlakoztatva (lásd: 16. oldal)

Győződjön meg róla, hogy a piros és a fehér analóg kábelek 
megfelelően vannak csatlakoztatva: a piros a piroshoz, a fehér pedig a 
fehérhez az erősítőn és a külső zenei forráson.

A mély vagy a 
magas hangok 
gyengék

Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e 
csatlakoztatva (lásd: 16. oldal) Ha nem, előfordulhat, hogy nem 
egyszerre szólnak.

Ügyeljen arra, hogy a hangszórók kompatibilisek legyenek: 
egy hangszórópárhoz hangszórónként minimum 4 Ohm, két 
hangszórópárhoz pedig hangszórónként minimum 8 Ohm szükséges. 

A Bose Music alkalmazásban ellenőrizze, hogy naprakésze-e az 
erősítő szoftvere.

Módosítsa a mély vagy a magas hangok szintjét a Bose Music 
alkalmazás segítségével.

Nem lehet 
csatlakozni a 
mobileszközhöz 
a Bluetooth-
kapcsolat 
használatával

Gondoskodjon róla, hogy az erősítő elsődlegesként legyen beállítva 
(lásd: 27. oldal).

Nem játszható le 
Bluetooth-audió

A mobileszközön kapcsolja ki, majd be a Bluetooth funkciót. Törölje az 
erősítőt a Bluetooth-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal).

Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ.

Ügyeljen arra, hogy az erősítőtől legfeljebb 9 méterre legyen, és az 
erősítő és Ön között ne legyenek nagy méretű tárgyak.

Törölje az erősítőt a mobileszköz Bluetooth-listájáról. Csatlakoztassa 
ismét (lásd: 34. oldal).

Először állítsa be a Bose Music alkalmazást, majd végezze el az összes 
frissítést. 

Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 35. oldal).

Törölje az erősítő készüléklistáját (lásd: 35. oldal). Csatlakoztassa 
ismét (lásd: 34. oldal).
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JELENSÉG MEGOLDÁS

Nem lehet audiót 
streamelni 
az AirPlay 
használatával

Ellenőrizze, hogy az erősítő be van-e kapcsolva, és az eszköz 
hatósugarában található-e (lásd: 19. oldal). 

Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell 
kapcsolódnia.

Végezze el az Apple eszköz frissítését.

Gondoskodjon róla, hogy az erősítő verziója mindig naprakész legyen 
(lásd: 43. oldal).

Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az 
AirPlay ikonját (A), erre a célra használja a vezérlőközpontot.

További támogatásért látogasson el a következő címre: 
https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay

A Google Assistant 
nem válaszol

Győződjön meg la, hogy egy Google Assistant alkalmazást támogató 
készülék csatlakozik a hálózatához. 

Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose Music alkalmazás 
segítségével lett beállítva (lásd: 30. oldal).

MEGJEGYZÉS: Az erősítőt a Bose Music alkalmazással kell beállítani 
és a wifihálózathoz csatlakoztatni. 

Csatlakoztassa a mobileszközt egy wifihálózathoz.

Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant 
használata.

Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja.

Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e.

A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. 

Ügyeljen arra, hogy a Bose Music alkalmazásban és a Google Assistant 
alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja.

További támogatásért látogasson el a következő címre: 
https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant

Alexa nem reagál

Győződjön meg la, hogy egy Alexa Built-in technológiájú különálló 
eszközhöz beszél, amely csatlakozik az Ön hálózatához.

Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 
30. oldal).

MEGJEGYZÉS: Az erősítőt a Bose Music alkalmazással kell beállítani 
és a wifihálózathoz csatlakoztatni.

Csatlakoztassa a mobileszközt egy wifihálózathoz. 

Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az 
Amazon Alexa elérhető. 

Mindig az Alexa alkalmazás legfrissebb verzióját használja.

Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e. 

A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. 

További támogatásért látogasson el a következő címre: 
https://www.amazon.com/usealexahttps://www.amazon.com/usealexa

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


 5 0  |  M A G

HIBAELHÁRÍTÁS

JELENSÉG MEGOLDÁS

Az erősítő nem 
csatlakozik a 
Bose SoundLink 
Bluetooth-
hangszóróhoz 
vagy a Bose 
fejhallgatóhoz

Kapcsolja be a hangszórót vagy a fejhallgatót, és ügyeljen rá, hogy 
azok 9 méternél ne legyenek távolabb az erősítőtől, és készen álljanak 
egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért 
tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.

Válassza le a hangszóróját vagy a fejhallgatóját a többi 
csatlakoztatott eszközről.

Az erősítő nem 
csatlakozik újból 
a korábban 
csatlakoztatott 
Bose SoundLink 
Bluetooth-
hangszóróhoz

A hangszórón a termék vezérlőivel haladjon végig a termék 
eszközlistáján, amíg meg nem hallja az erősítő nevét. 
A termékspecifikus információkért tekintse meg a hangszóró kezelési 
útmutatóját.

Válassza le a hangszóróját vagy a fejhallgatóját a többi 
csatlakoztatott eszközről.

Az erősítő nem 
csatlakozik újból 
a korábban 
csatlakoztatott 
Bose fejhallgatóhoz

Csatlakoztassa a Bose Music alkalmazás segítségével. Ez az opció a 
Beállítások menüben található.

Válassza le a hangszóróját vagy a fejhallgatóját a többi 
csatlakoztatott eszközről.

A hang késleltetve 
hallható a Bose 
SoundLink 
Bluetooth-
hangszóróból 
vagy a Bose 
fejhallgatóból

Nem minden Bose SoundLink Bluetooth-hangszóró vagy fejhallgató 
képes tökéletes szinkronban lejátszani a zenét, amikor a hangszóróhoz 
csatlakozik. Az alábbi webhelyen ellenőrizheti, hogy a terméke 
kompatibilis-e: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Telepítse a hangszóróhoz vagy a fejhallgatóhoz elérhető összes 
szoftverfrissítést. A frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a 
termékének megfelelő Bose alkalmazást a mobileszközén, 
vagy számítógépén látogasson el a btu.Bose.combtu.Bose.com címre.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://btu.Bose.com
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AZ ERŐSÍTŐ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a RESET gombot az erősítő alaphelyzetbe állításához.

MEGJEGYZÉS: Az erősítő alaphelyzetbe állítása nem befolyásolja az ADVANCED 
SETTING konfigurációját, a SPEAKER SETTING konfigurációját vagy a 
hálózati beállításokat.

AZ ERŐSÍTŐ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati 
beállítást az erősítőről, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 
10 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor pirosan fel nem villan.

A visszaállítás befejeztével az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

MEGJEGYZÉS: Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása nem befolyásolja az 
ADVANCED SETTING konfigurációját vagy a SPEAKER SETTING 
konfigurációját.
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„A” MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS

A mellékelt tartólemez, állványkonzol és hardver segítségével az erősítőt állványba is 
szerelheti (bal vagy jobb oldalra).

FIGYELMEZTETÉS: 

• Kizárólag az erősítőhöz mellékelt tartólemezt, állványkonzolt és hardvert használja.

• Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön 
állványtartót használjon.

• NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, 
például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az 
erősítőket is) közelébe.

A TARTÓK CSATLAKOZTATÁSA

1. Ügyeljen arra, hogy az állványra szerelést jelző nyíl látható legyen és az állvány 
eleje felé mutasson, majd igazítsa a tartólemez lyukait az állványkonzol lyukaihoz.

RACK MOUNT
FRONT

2. Dugja be a csatlakozócsavarokat a tartólemez és az állványkonzol lyukaiba.
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A. MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS

3. Egy kis méretű Philips csavarhúzóval húzza meg a csavarokat az óramutató 
járásával megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez.

CSATLAKOZTATÁS AZ ÁLLVÁNYHOZ

1. Az állványkonzol lyukait illessze az állványon lévő lyukakhoz.

2. Az állványcsavarokat dugja be az állványkonzol és az állvány lyukaiba.

3. Az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg a csavarokat.
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A. MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS

4. Az 1–3. lépést megismételve csatlakoztassa az állványkonzol másik oldalát az 
állványhoz.

MEGJEGYZÉS: A szerelvényt az állvány jobb oldalára is felszerelheti.
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„A” MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS

AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

1. Az erősítő alján található négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

2. Óvatosan csúsztassa rá az erősítőt a tartófülekre, amíg a helyére nem kattan.

MEGJEGYZÉS: Az erősítő tartólemezről való eltávolításához csúsztassa az erősítőt 
előre úgy, hogy a fülek kioldódjanak.
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„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

HARDVERJELLEMZŐK

A tartólemez és a (külön beszerzendő) hardver segítségével az erősítőt a falra is 
szerelheti. A hardver kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a kiválasztott felszerelési 
felületnek megfelelő hardvert használjon.

TÉTEL FA GIPSZKARTON TÉGLAFAL

Falvastagság 12,8 mm 
vagy vastagabb

9,5 mm 
vagy vastagabb

101,6 mm 
vagy vastagabb

Fúrófej 2,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 

Csillagfejű 
facsavarok  
(4 db, 
nincs mellékelve)

M5 x 32 mm Nem szükséges Nem szükséges

Dübelek 
(4 db, 
nincs mellékelve)

Nem szükséges

M5 
fali dübelek

MEGJEGYZÉS:  
Minimum 4536 g-os 
besorolást igényel.

M6 
dübelek téglafalhoz

MEGJEGYZÉS:  
Minimum 4536 g-os 
besorolást igényel.

VIGYÁZAT: NE szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely 
mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan 
a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízza képzett szerelőre. A tartó 
felszerelésekor tartsa be a helyi építési előírásokat. 
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„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

A TARTÓLEMEZ FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS: 

• Kizárólag az erősítővel szállított tartólemezt használja.

• A tartólemezt TILOS a plafonra szerelni.

• NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, 
például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az 
erősítőket is) közelében.

1. Ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl látható legyen és felfelé mutasson, 
majd igazítsa a tartólemezt a falhoz.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

2. Jelölje meg a falon a tartólemez lyukainak a helyét a tartólemez rögzítőlyukain 
keresztül.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

3. Vegye el a faltól a tartólemezt.

4. Fúrjon négy lyukat a falba.

• Ha az erősítőt fára szereli, fúrjon 33⁄3232” lyukakat, majd folytassa az 5. lépéssel.

• Ha gipszkarton- vagy téglafalra szereli, a dübelekhez tartozó utasítások szerint 
határozza meg a megfelelő lyukméretet, és a tartólemez falra szerelésére 
vonatkozó utasításokat.

5. A tartólemezt igazítsa a kifúrt lyukakhoz.
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„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

6. Helyezzen be négy csavart (nincs mellékelve) a tartólemez lyukain keresztül.

7. Csavarhúzó segítségével húzza meg a csavarokat az óramutató járásával 
megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez. 

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

AZ ERŐSÍTŐ FELSZERELÉSE

1. Az erősítő hátoldalán lévő négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

Az erősítő alja Tartólemez

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

2. Óvatosan csúsztassa rá lefelé az erősítőt a fülekre, amíg a helyére nem kattan.

MEGJEGYZÉS: Az erősítő tartólemezről való eltávolításához csúsztassa az erősítőt 
felfelé úgy, hogy a fülek kioldódjanak.



MŰSZAKI ADATOK
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„C” MELLÉKLET: KÜLSŐ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA

Az elsődleges erősítőt egy külső analóg vagy digitális forráshoz is csatlakoztathatja 
egy RCA-hangkábel (analóg forrásokhoz) vagy egy optikai kábel (digitális 
forrásokhoz) segítségével. (A kábeleket külön kell beszerezni.)

MEGJEGYZÉS: A külső forrásról történő hanglejátszáshoz az erősítőt a Bose Music 
alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 20. oldal).

RCA-HANGKÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. A külső forráson csatlakoztassa az RCA-hangkábel fehér csatlakozóját a fehér 
LINE OUT portba, a piros csatlakozóját pedig a piros LINE OUT portba. 

2. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér LINE IN 
portba, a piros csatlakozót pedig a piros LINE IN portba.

OPTIKAI KÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről. 

FIGYELEM: Ha a dugaszt a védősapka eltávolítása nélkül dugja be, a dugasz 
és/vagy a csatlakozóaljzat károsodását okozhatja. 

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a forrás OPTICAL OUT jelölésű portjába.

FIGYELEM: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat 
károsodását okozhatja. 
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C. MELLÉKLET: KÜLSŐ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA

3. A kábel másik végét óvatosan csatlakoztassa az elsőleges erősítő OPTICAL IN 
portjához. 

MEGJEGYZÉS: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

4. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattanást nem hall vagy érez.

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