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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige 
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 
og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i 
bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige 
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 
Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

Rengjør bare med en ren klut.

 Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

 Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen 
eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, 
apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en 
risiko for elektrisk støt.

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i 
brukerhåndboken. 

Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år. 

Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, 
må du håndtere glassbitene forsiktig.

• For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn, drypp, sprut eller 
fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet. 

• Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, 
på eller nær produktet.

• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.

• IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.

• IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.

• Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.

• Bruk bare monteringsdelene som følger med dette produktet.

• Må ikke monteres på overflater som ikke er solide eller som har skjulte faremomenter bak seg, for eksempel 
elektriske kabler eller rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på monteringen av braketten. 
Kontroller at braketten er montert i henhold til lokale byggeforskrifter.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• Produktet må ikke monteres på steder hvor det kan oppstå kondens. 

• Bare til veggmontering på følgende overflater:

 – Rack

 – Sponplater ≥ 10 mm (3⁄8")

 – Mur

 – Tre

Ved montering på andre overflater enn angitt ovenfor, kontakter du en profesjonell montør.

• På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i 
veggen eller i et lukket skap.

• Ikke plasser eller installer apparatet i nærheten av en varmekilde, for eksempel peis, radiator, varmeapparat, komfyr 
eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.

• For å redusere faren for brann må du ikke plassere oppvarmings- eller kokeutstyr under produktet.

• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
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FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som 
beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige 
radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis 
det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av 
radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. 
Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av 
og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

• Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.

• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.

• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å 
bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av 
utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal 
tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle 
befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. 
Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz, for å redusere muligheten for skadelig 
interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

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

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i 
henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til bruk innendørs når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz i alle EU-landene 
som er oppført i tabellen.

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

 Dette symbolet innebærer at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et 
passende resirkuleringsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og 
miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, 
renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.
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FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt
Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke 
eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. 
Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis 
dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr 
kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications 
Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter 
som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over produktets strømtilstand 
I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig 
design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter 
og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008. Produktet er utstyr med HiNA-
funksjonalitet.

Påkrevd informasjon om strømtilstand
Strømmoduser

Ventemodus Nettverkstilkoblet hvilemodus

Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz ≤ 0,5W Wi-Fi®, Ethernet og Bluetooth® ≤ 3,0 W

Tid før utstyret automatisk skifter modus < 2,5 timer ≤ 20 minutter

Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis 
alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle 
trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 
50 Hz

– ≤ 3,0 W

Prosedyrer for deaktivering og aktivering av port 
for trådløst nettverk. Hvilemodus aktiveres hvis alle 
nettverk deaktiveres. 

Wi-Fi: Deaktiver ved å sette inn en tynn binders i hullet på baksiden av 
forsterkeren og trykke og holde i to sekunder til lampen på baksiden av 
forsterkeren blinker hvitt tre ganger.

Bluetooth: Tøm parelisten for Bluetooth for å deaktivere. Trykk og 
hold Bluetooth-knappen | på forsterkeren i 10 sekunder. Koble til en 
Bluetooth-kilde for å aktivere på nytt.
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FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn Bly (Pb) Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent 
(CR(VI))

Polybromerte 
bifenyler 

(PBB)

Polybromerte 
difenyletere 

(PBDE)

PCB-er X O O O O O

Metalldeler X O O O O O

Plastdeler O O O O O O

Høyttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, 
er under grensekravene i GB/T 26572.

X:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne 
delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Forsterker, typebetegnelse: 437308

Begrensede stoffer og kjemiske symboler

Enhet Bly (Pb) Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent krom 
(Cr+6)

Polybromerte 
bifenyler (PBB)

Polybromerte 
difenyletere (PBDE)

PCB-er – ○ ○ ○ ○ ○
Metalldeler – ○ ○ ○ ○ ○
Plastdeler ○ ○ ○ ○ ○ ○
Høyttalere – ○ ○ ○ ○ ○
Kabler – ○ ○ ○ ○ ○
Merknad 1:  ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien 

for tilstedeværelse.

Merknad 2: − angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 2 vil si 2012 eller 2022.

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

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland 

Importør for Mexico: 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 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

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

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
Storbritannia

Strøminngang: 100–240 V  50/60 Hz, 240 W

CMIIT-ID-en er plassert på etiketten på undersiden av produktet.
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FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert på etiketten på undersiden av produktet.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modellnummer: 437308

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. 
Du kan gjøre dette ved å gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistrationworldwide.Bose.com/ProductRegistration

Sikkerhetsinformasjon
  Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta 
sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og 
koblet produktet til Internett. Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å 
installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets 
datterselskaper.

Apple, Apple-logoen, Apple Music og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungere med teknologien som er identifisert i 
merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder. 

Ordmerket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose 
Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens. 

Google, Google Play og Chromecast built-in er varemerker som tilhører Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc. 

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi 
utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora er et varemerke eller registrert varemerke for Pandora, Inc. Brukes med tillatelse. 

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenseswww.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music Amplifier, Bose Music-logoen, Bose Noise Cancelling Headphones, 
QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Virtually Invisible er varemerker som tilhører Bose 
Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen 
måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter 
i Bose Music Amplifier-produktet, på følgende måte:

1. Trykk på og hold Bluetooth-knappen l og tilbakestillingsknappen på forsterkeren i 15 sekunder.

2. Koble en USB-kabel til SERVICE-kontakten på baksiden av forsterkeren.

3. Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen. 

4. Skriv inn http://203.0.113.1/opensource i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

LISENSINFORMASJON
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INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

Bose Music Amplifier Strømledning*

Rackskruer for rackmontering (3) Tilkoblingsskruer for rackmontering (3)

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UPRACK MOUNT

FRONT

WALL MOUNT
UP

Monteringsbrakett Rackbrakett

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERKNAD: Ikke bruk forsterkeren hvis deler av den er skadet. Kontakt en autorisert 
Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. 

Gå til support.Bose.com/support.Bose.com/ BMA BMA

INNHOLDET I ESKEN

http://support.Bose.com/BMA
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PLASSERING AV FORSTERKEREN

ANBEFALINGER
• Monter forsterkeren innendørs. 

• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten. 

• Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m (1–3 fot) borte fra forsterkeren for å unngå 
forstyrrelser. 

• Hvis du vil ha best mulig ytelse, må du plassere forsterkeren på godt ventilert sted. 

• Plasser forsterkeren på en hylle eller monter den på et rack eller en vegg. 

• Når du monterer på et rack, må du påse at rackmonteringspilen og de fire tappene 
er vendt mot forsiden av racket (se side 55).

• Når du monterer flere forsterkere på et rack, må du bruke egen rackmontering for 
hver forsterker.

• Når du monterer på en vegg, må du påse at veggmonteringspilen og de fire 
tappene er vendt opp (se side 57).

FORSIKTIG: 

• Plasser forsterkeren på et sted der maksimaltemperaturen er lavere enn 40 °C (104 °F).

• Plasser baksiden av forsterkeren minst 7,62–15,24 cm (3–6 tommer) fra andre 
overflater. Ikke blokker luftstrømmen på baksiden av forsterkeren.

• IKKE plasser forsterkeren på et fullstendig lukket sted. Dette kan føre til dårlig ytelse.

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm

3 - 6"

7.62 - 15.24 cm7,62–15,24 cm

3–6"
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VEILEDNING FOR HØYTTALERTILKOBLING

• Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver. 

• To høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver.

FORSIKTIG: Bruk bare høyttalere som ikke drives av strøm. IKKE koble til andre 
høyttalermerker eller -modeller som drives av strøm. Hvis du gjør dette, 
kan utstyret bli skadet.

ANBEFALINGER FOR LENGDE PÅ HØYTTALERLEDNING

MAKSIMAL LENGDE TYKKELSE

9 m 0,82 mm2 (18)

14 m (45 ft) 1,3 mm2 (16)

21 m (70 ft) 2,0 mm2 (14)
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KOBLE TIL HØYTTALERE

Plasser høyttalerene der de skal stå permanent, og kontroller at forsterkeren ikke er 
koblet til strøm før du kobler til høyttalerne. 

Høyttalerkablene består av to isolerte ledninger:

• Den merkede ledningen (striper, bånd eller farge) kobles til den positive (+) 
koblingsklemmen. 

• Den umerkede ledningen kobles til den negative (-) koblingsklemmen. 

1. Fjern kabelhode A fra SPEAKERS OUT-porten.

L L R R

L L R R

L L R R
2. Koble høyttalerledningene til kabelhode A:

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

b. Sett den merkede høyre høyttalerledningen inn i den positive 
koblingsklemmen (+ R) og den umerkede ledningen i den negative 
koblingsklemmen (R –).

L L R R
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KOBLE TIL HØYTTALERE

3. Bruk en liten flathodet skrutrekker til å trekke til skruene på kabelhodene med 
urviseren for å feste ledningene.

L L R R

4. Sett inn kabelhode A i SPEAKERS OUT-porten igjen.

L L R R

L L R R

L L R R

5. Koble den andre enden av høyttalerledningene til høyttalerne. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den nettbaserte brukerhåndboken for 
høyttaleren.

MERKNAD: Bruk et silikonfugemateriale, for eksempel RTV-lim (tilgjengelig 
hos jernvareforhandlere), for å beskytte kablene ved 
høyttalertilkoblinger utendørs.
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KOBLE TIL HØYTTALERE

Koble til flere høyttalere
Du kan koble opptil to høyttalerpar til forsterkeren for å få fyldigere lyd. 

Hvis du vil koble til enda et høyttalerpar, gjentar du trinnene i «Koble til høyttalere» 
på side 16 for kabelhode B.

L L R R

L L R R

L R R

MERKNAD: For å få best lydkvalitet og balansert volum når du kobler til to 
høyttalerpar, bør de være av samme høyttalermodell. Dette er fordi 
samme EQ-innstilling blir brukt på begge høyttalerparene.
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STRØM

KOBLE FORSTERKEREN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til POWER-porten på baksiden av forsterkeren.

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

Lampen på baksiden av forsterkeren blinker langsomt gult.

MERKNADER: 

• Hvis forsterkeren er konfigurert og satt til Hoved (standard), lyser lampen på 
baksiden av forsterkeren hvitt. 

• Hvis forsterkeren er konfigurert og satt til Tillegg, lyser lampen på baksiden av 
forsterkeren grønt.

NETTVERKSVENTEMODUS
Forsterkeren går over i i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper 
er trykket på 20 minutter. Spill av eller gjenoppta avspilling av lyd med Bose Music-
appen på mobilenheten eller koble til en Bluetooth-kilde på nytt for å vekke 
forsterkeren fra nettverksventemodus.



 2 0  |  N O R

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Med Bose Music-appen kan du konfigurere og styre hovedforsterkeren (se side 22) 
fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strømme musikk, legge til musikktjenester, utforske radiostasjoner 
på internett, angi og endre forhåndsinnstillinger, jobbe med taleassistenten, 
administrere innstillinger for hovedforsterkeren og få oppdateringer og nye 
funksjoner.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose Music-konto for et annet 
Bose-produkt, kan du legge til forsterkeren i den eksisterende kontoen 
(se side 21).

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

BOSE MUSIC

2. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere forsterkeren.
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EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

LEGGE TIL HOVEDFORSTERKEREN I EN 
EKSISTERENDE KONTO
Åpne Bose Music-appen og legg til forsterkeren for å legge til Bose Music Amplifier.

MERKNADER: 

• Du kan bare legge til en hovedforsterker med Bose Music-appen. Tilleggsforsterkere 
vises ikke i nettverket eller i Bose Music-appen.

• Hvis du vil spille av samme lyd på flere høyttalere samtidig, kan du 
gruppere hovedforsterkere ved å bruke Bose Music-appen. Du finner dette 
alternativet på hovedsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK
Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du 
vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. Trykk og hold tilbakestillingsknappen i fem sekunder til lampen på baksiden av 
forsterkeren blinker langsomt gult.

2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.

3. Velg Bose Music Amplifier.

4. Åpne Bose Music-appen og følg instruksjonene i den.

http://support.Bose.com/BMAGrouping
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HOVED- OG TILLEGGSFORSTERKERE

Forsterkeren kan drive opptil to høyttalerpar. Den kan angis som hovedforsterker 
(standard) eller en tilleggsforsterker (se side 27).

Hovedforsterkeren kobles til nettverket via en Wi-Fi-tilkobling eller en Ethernet-kabel 
(følger ikke med). Den kan kontrolleres med Bose Music-appen, mobilenheten eller en 
taleassistentaktivert enhet koblet til nettverket. 

En tilleggsforsterker kobles til hovedforsterkeren med en RCA-lydkabel, og mottar 
lyduttata fra hovedforsterkeren. Tilleggsforsterkere spiller av samme lyd som 
hovedforsterkeren, men vises ikke i nettverket, i Bose Music-appen eller på 
mobilenheten og kan bare spille av lyd fra LINE IN-porten.

Du kan koble opptil fire tilleggsforsterkere til hovedforsterkeren for å få den beste 
lydkvaliteten. Forsterkerne kan konfigureres etter plassering eller størrelse på miljøet, 
hvor mange høyttalere du vil drive eller hvor du vil spille av lyden. 

MERKNADER: 

• For å få best lydkvalitet og balansert volum når du kobler en tilleggsforsterker til 
hovedforsterkeren, bør du bruke samme høyttalermodell og antall høyttalere på 
hver forsterker.

• Avhengig av miljøet kan du koble flere enn fire tilleggsforsterkere til 
hovedforsterkeren uten at det påvirker ytelsen.

BRUKSMÅTE 1
Kontroller opptil to høyttalerpar i samme område, der høyttalerne spiller av samme 
lyd med liten eller ingen forsinkelse.

Wi-Fi  
eller  

Ethernet
SPEAKERS OUT

Høyttalere

Høyttalere (tillegg)

Hoved

Nettverk
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HOVED- OG TILLEGGSFORSTERKERE

BRUKSMÅTE 2
Kontroller flere høyttalerpar i et større område, der alle høyttalerne slås på og av 
samtidig og spiller av samme lyd med liten eller ingen forsinkelse.

Wi-Fi  
eller  

Ethernet
LINE OUT

LINE IN

Hoved Tillegg

Nettverk

Høyttalere

Høyttalere (tillegg)

SPEAKERS OUT

Høyttalere (tillegg)

SPEAKERS OUT

Høyttalere

BRUKSMÅTE 3
Kontroller flere systemer (forsterker og høyttalere) uavhengig, der alle systemene 
spiller av forskjellig lyd.

Wi-Fi

Hoved

Hoved

Nettverk

Høyttalere

Høyttalere

Høyttalere (tillegg)

Høyttalere (tillegg)

SPEAKERS OUT

SPEAKERS OUT

MERKNADER: 

• Hovedforsterkere kan også kobles til nettverket med en Ethernet-kabel (se side 24).

• For å få best lydkvalitet og balansert volum når du kobler til flere høyttalerpar, 
bør de være av samme høyttalermodell. Dette er fordi samme EQ-innstilling blir 
brukt på alle høyttalerne.

• Hvis du vil spille av samme lyd på alle høyttalerne samtidig, får du best lydkvalitet 
ved å gruppere hovedforsterkerne ved å bruke Bose Music-appen. Du finner 
dette alternativet på hovedsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
support.Bose.com/BMAGroupingsupport.Bose.com/BMAGrouping

http://support.Bose.com/BMAGrouping
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Du kobler hovedforsterkeren til nettverket ved å bruke Bose Music-appen eller en 
Ethernet-kabel (følger ikke med).

KOBLE TIL MED BOSE MUSIC-APPEN
Du finner informasjon om hvordan du kobler hovedforsterkeren til nettverket med 
Bose Music-appen på side 20.

KOBLE TIL MED EN ETHERNET-KABEL

MERKNAD: Hvis du kobler til nettverket med en Ethernet-kabel uten å fullføre 
konfigurasjonen med Bose Music-appen, vil du bare kunne spille av lyd fra 
en Bluetooth-kilde.

1. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på ruteren. 

2. Koble den andre enden av kabelen til en Ethernet-port på hovedforsterkeren.

Ruter Hovedforsterker

Koble til en ekstra hovedforsterker
Du kan koble en ekstra hovedforsterker direkte til ruteren (se «Koble til med en 
Ethernet-kabel») eller direkte til den første hovedforsterkeren.

1. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på 
hovedforsterkeren.

2. Koble den andre enden av kabelen til en Ethernet-port på den ekstra 
hovedforsterkeren. 

Hovedforsterker Ekstra hovedforsterker

KOBLE TIL HOVEDFORSTERKEREN



KOBLE TIL EN TILLEGGSFORSTERKER
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KOBLE TIL EN TILLEGGSFORSTERKER

Du kan koble en tilleggsforsterker til hovedforsterkeren eller en annen 
tilleggsforsterker med en RCA-lydkabel (følger ikke med). 

MERKNAD: Du kan koble opptil fire tilleggsforsterkere til hovedforsterkeren for å 
få den beste lydkvaliteten. Avhengig av miljøet kan du koble til flere 
tilleggsforsterkere uten at det påvirker ytelsen. 

KOBLE TIL HOVEDFORSTERKEREN

1. Koble lydkabelens hvite kontakt til den hvite LINE OUT-porten og den røde 
kontakten til den røde LINE OUT-porten på hovedforsterkeren. 

2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite LINE IN-porten og den røde 
kontakten til LINE IN-porten på tilleggsforsterkeren. 

Hovedforsterker Tilleggsforsterker

Koble til en ekstra tilleggsforsterker
1. Koble lydkabelens hvite kontakt til den hvite LINE OUT-porten og den røde 

kontakten til den røde LINE OUT-porten på tilleggsforsterkeren.

2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite LINE IN-porten og den røde 
kontakten til LINE IN-porten på den ekstra tilleggsforsterkeren.

Tilleggsforsterker Ekstra tilleggsforsterker
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FORSTERKERPORTER

PORT BESKRIVELSE

POWER Tilfører strøm når strømledningen er satt inn i porten og deretter koblet 
til en veggkontakt (se side 19).

Gir mulighet til å koble hovedforsterkeren til nettverket eller å koble 
flere hovedforsterkere sammen ved å bruke en Ethernet-kabel (følger 
ikke med). Se side 24.

LINE OUT
LINE IN

Gir mulighet til å koble til en ekstra forsterker eller en ekstern kilde ved 
å bruke en RCA-lydkabel (følger ikke med). Se side 61.

BASS Gir mulighet til å koble til en Bose Bass Module med en 3,5 mm 
stereolydkabel (følger ikke med). Se side 40.

OPTICAL IN Gir mulighet til å spille av digital lyd fra en ekstern kilde ved bruk av en 
optisk kabel (følger ikke med). Se side 61.

SERVICE USB Type-C®-port for service.

SPEAKERS OUT Gir mulighet til å koble til opptil to høyttalerpar (se side 18).



FORSTERKER- OG HØYTTALERINNSTILLINGER

 2 7  |  N O R

FORSTERKER- OG HØYTTALERINNSTILLINGER

FORSTERKERINNSTILLINGER
Bryterne ADVANCED SETTING konfigureres avhengig av hvordan du vil høre lyden. 
Vipp de aktuelle ADVANCED SETTING-bryterne ned for å konfigurere forsterkeren. 

MODUS BRYTER STILLING BESKRIVELSE

Hoved A – opp

Angi at forsterkeren er hovedforsterker.

MERKNAD: Hovedforsterkere kan kobles 
til nettverket ved å bruke 
Bose Music-appen eller en 
Ethernet-kabel (følger ikke 
med). Se side 24.

Tillegg A – ned

Angi at forsterkeren er tilleggsforsterker.

MERKNADER: 

• Tilleggsforsterkere kobles til 
hovedforsterkeren (eller en annen 
tilleggsforsterker) med en RCA-lydkabel, 
og spiller av lyd fra hovedforsterkeren 
gjennom LINE IN-porten.

• Tilleggsforsterkere kan ikke kobles til 
nettverket og vises ikke i Bose Music-
appen.

– B Reservert for fremtidig bruk.

Stereo C – opp Setter lydutgangen til Stereo.

Mono C – ned
Setter lydutgangen til Mono.

MERKNAD: Mono er best når høyttalerne 
står langt fra hverandre.
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MODUS BRYTER STILLING BESKRIVELSE

Line out: 
variabelt volum D – opp

Kontroller volumet med Bose Music-appen.

MERKNAD: Denne innstillingen gjelder LINE 
OUT-lyd på hovedforsterkeren 
og høres gjennom 
tilleggsforsterkeren.

Line out:  
fast volum D – ned

Kontroller volumet med volumkontrollen på 
den tilkoblede enheten.

MERKNADER: 

• Når volumet er fast, kan du ikke kontrollere 
volumet med Bose Music-appen.

• Denne innstillingen gjelder for 
hovedforsterkeren.

MERKNADER: 

• Standardstillingen for alle bryterne er opp.

• Hver bryter kan konfigureres uavhengig av de andre.

• Hvis en ADVANCED SETTING-bryter vippes mens forsterkeren er slått på, 
tilbakestilles forsterkeren.

FORSTERKER- OG HØYTTALERINNSTILLINGER
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FORSTERKER- OG HØYTTALERINNSTILLINGER

HØYTTALERINNSTILLINGER
Du kan bruke en tilpasset EQ-innstilling på Bose 251 Environmental Speakers eller 
Bose Virtually Invisible 791 Speakers. Standard EQ-innstilling brukes for alle andre 
høyttalere.

Hvis du vil bruke den tilpassede EQ-innstillingen på Bose 251 Environmental Speakers 
eller Bose Virtually Invisible 791 Speakers, vipper du den aktuelle SPEAKER SETTING-
bryteren ned. La alle bryterne være opp for å bruke standard EQ-innstilling på alle 
andre høyttalere. 

PRODUKT BRYTER STILLING

Bose 251 Environmental Speakers 1 – ned 2 – opp 3 – opp

Bose Virtually Invisible 791 Speakers 1 – opp 2 – ned 3 – opp

Alle andre høyttalere 1 – opp 2 – opp 3 – opp

MERKNAD: 

• Standardstillingen for alle bryterne er opp.

• Hvis en annen kombinasjon enn de som vises i tabellen over, brukes, brukes 
standard EQ-innstilling.
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GOOGLE ASSISTENT
Forsterkeren er kompatibel med en Google Assistent-aktivert enhet koblet til 
nettverket. Kontroller forsterkeren med stemmen ved hjelp av Google.

Start med å si «Hey Google», og si hva du ønsker på <forsterkernavn>. Prøv for 
eksempel å spille av favorittmusikken. Bare si «Hey Google, spill treningsspillelisten 
min i familierommet». 

MERKNADER: 

• Påse at du sier forsterkernavnet du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere 
forsterkere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistent-
appen eller endrer navnet i Bose Music-appen. 

• Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

• Du kan lese mer om hva Google Assistent kan gjøre, 
på https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant

AMAZON ALEXA
Hvis du har en separat enhet med innebygd Alexa koblet til nettverket, kan 
du kontrollere forsterkeren fra den enheten med talekommandoer. Konfigurer 
stemmestyring ved å aktivere funksjonen og koble Alexa-kontoen til Bose-kontoen 
din. Deretter ber du bare Alexa om å spille musikk. 

Start med å si «Alexa», og si hva du ønsker på <forsterkernavn>. Prøv for eksempel å 
spille av favorittmusikken. Bare si «Alexa, play My Workout playlist on Family Room».

MERKNADER: 

• Påse at du sier forsterkernavnet du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere 
forsterkere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller 
endrer navnet i Bose Music-appen. 

• Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

• Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre, på https://www.amazon.com/usealexahttps://www.amazon.com/usealexa

ARBEIDE MED TALEASSISTENTEN

https://support.google.com/assistant
https://www.amazon.com/usealexa
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STRØMME LYD MED CHROMEKAST

Forsterkeren har innebygd Chromecast. Med innebygd Chromecast kan du strømme 
lyd fra støttede apper ved å trykke på Cast-knappen.

MERKNADER: 

• Du må ha en Wi-Fi-tilkobling for å bruke innebygd Chromecast.

• Støtte for nye apper legges til regelmessig.

Telefonen din er fjernkontroll

• Bare trykk på Cast-knappen fra apper du allerede kjenner. Ingen nye pålogginger 
eller nedlastinger er nødvendig.

• Bruk telefonen til å søke, spille av, sette på pause og skru opp lyden fra hvor som 
helst i hjemmet.

• Mens du strømmer kan du fortsette å bruke telefonen til andre ting – bla gjennom 
sosiale medier, sende en tekstmelding og ta i mot samtaler.

• Hør på musikk i hele huset når du bruker casting i flere rom med Chromecast-
aktiverte forsterkere.

Ubegrenset underholdning slik og når du vil

Velg fra millioner av sanger fra populære musikktjenester som Pandora, Spotify 
og TuneIn.

Bruk Bose Music-appen til å aktivere innebygd Chromecast. Du finner dette 
alternativet på Innstillinger-menyen.
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STRØMME LYD MED AIRPLAY

Forsterkeren kan spille av AirPlay 2-lyd slik at det er mulig å strømme lyd raskt fra 
Apple-enheten til forsterkeren.

MERKNADER: 

• Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere. 

• Apple-enheten og forsterkeren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

• Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til 
https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenter på Apple-enheten. 

2. Trykk og hold på lydkortet øverst til hjørne på skjermen, og trykk deretter på 
AirPlay-ikonet A.

3. Velg forsterker.

STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.

2. Trykk på A.

3. Velg forsterker. 

https://www.apple.com/airplay
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TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, 
radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får 
tilgang til musikken din når som helst med ett trykk på en knapp i Bose Music-appen.

MERKNAD: Du kan angi forhåndsinnstillinger når kilden er en Bluetooth-tilkobling.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strømme musikk ved hjelp av appen.

2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i 
Bose Music-appen.
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BLUETOOTH-TILKOBLINGER

KOBLE TIL MOBILENHETEN

1. Trykk på Bluetooth-knappen l på forsiden av hovedforsterkeren.

Lampen på forsiden av forsterkeren blinker langsomt blått.

2. Slå på Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.

MERKNAD: Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg forsterker fra listen over enheter.

MERKNAD: Se etter navnet du ga forsterkeren i Bose Music-appen. 
Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til forsterkeren.

Bose Music Ampli�er

Når enheten er koblet til, lyser lampen foran på forsterkeren blått, og toner 
deretter ned til svart. Navnet på forsterkeren vises i listen på mobilenheten.
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BLUETOOTH-TILKOBLINGER

KOBLE FRA MOBILENHETER
Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også bruke Bluetooth-innstillingene på mobilenheten. Når du 
deaktiverer Bluetooth, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT
Trykk på Bluetooth-knappen l.

Forsterkeren prøver å koble til de sist tilkoblede enhetene.

MERKNADER: 

• Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

• Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET
Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for forsterkeren.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen. 

1. Trykk og hold l til lampen på forsiden av forsterkeren blinker langsomt blått.

2. Velg forsterkeren fra enhetslisten på mobilenheten.

MERKNAD: Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobilenheten. 

TØMME ENHETSLISTEN FOR FORSTERKEREN

1. Trykk og hold l i 10 sekunder til lampen på forsiden av forsterkeren blinker blått 
tre ganger.

2. Slett forsterkeren fra Bluetooth-listen på enheten.

Alle enhetene nullstilles. Forsterkeren er klar til tilkobling (se side 34).
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FORSTERKERSTATUS

STATUS FOR BLUETOOTH OG FEIL

Lampen på forsiden av forsterkeren viser Bluetooth-tilkoblingsstatusen for en 
mobilenhet og feilvarsler.

Status for Bluetooth og feil

LAMPEAKTIVITET SYSTEMSTATUS

Blinker langsomt blått Klar til å koble til en mobilenhet

Blinker blått Kobler til mobilenhet

Lyser blått og toner 
deretter ned til svart Koblet til mobilenhet

Blinker blått to ganger Tømt enhetsliste

Blinker blått og rødt i 
3 sekunder Bluetooth-tilkobling er deaktivert (tillegg)

Lyser rødt
Kritisk feil (maskinvare) – kontakt kundestøtte hos Bose

MERKNAD: Lampene på forsiden og baksiden av forsterkeren 
lyser rødt samtidig.
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FORSTERKERSTATUS

Lampen på baksiden av forsterkeren viser Wi-Fi-, strøm- og systemstatus.

Wi-Fi-, strøm- og systemstatus

WI-FI- OG STRØMSTATUS

Hovedforsterker
Viser Wi-Fi- og strømstatusen for en hovedforsterker.

LAMPEAKTIVITET SYSTEMSTATUS

Blinker langsomt hvitt Slår på

Lyser hvitt Slått på

Blinker langsomt gult Klar til Wi-Fi-oppsett

Lyser gult Konfigurasjon av Wi-Fi pågår

Blinker langsomt hvitt Kobler til Wi-Fi

Lyser hvitt Koblet til Wi-Fi

Tilleggsforsterker
Viser strømstatusen for en tilleggsforsterker.

LAMPEAKTIVITET SYSTEMSTATUS

Blinker langsomt grønt Slår på

Lyser grønt Slått på
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FORSTERKERSTATUS

STATUS FOR OPPDATERING, TILBAKESTILLING OG FEIL
Viser statusen for programvareoppdateringer, tilbakestillinger og feilvarsler.

LAMPEAKTIVITET SYSTEMSTATUS

Blinker hvitt Installerer oppdatering

Lyser hvitt Oppdatering fullført

Blinker rødt tre ganger Tilbakestilling fullført

Lyser gult Wi-Fi-feil (hoved) – kontakt kundestøtte hos Bose

Blinker gult fire ganger Ikke-kritisk feil (nettverkstilkoblingsfeil eller kildefeil)

Lyser rødt
Kritisk feil (maskinvare) – kontakt kundestøtte hos Bose

MERKNAD: Lampene på forsiden og baksiden av forsterkeren 
lyser rødt samtidig.
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AVANSERTE FUNKSJONER

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI-FUNKSJONEN
Sett inn en tynn binders i hullet på baksiden av forsterkeren og trykk og hold i to 
sekunder til lampen på baksiden av forsterkeren blinker hvitt tre ganger.

MERKNAD: Deaktivering/aktivering av Wi-Fi-funksjonen deaktiverer/aktiverer også 
Bluetooth-funksjonen.

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

KOBLE TIL EN BOSE BASS MODULE
Du kan koble Bose Bass Module til forsterkeren med en 3,5 mm stereolydkabel (følger 
ikke med).

MERKNADER: 

• 3,5 mm-lydkabelen må være stereo og skjermet.

• Hvis du ikke har en 3,5 mm lydkabel, kan du gå til Bose.com/BM500Bose.com/BM500 eller 
Bose.com/BM700Bose.com/BM700 for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne 
delen hos en lokal elektronikkforhandler.

1. Koble den ene enden av en 3,5 mm lydkabel til BASS-porten på forsterkeren.

2. Sett den andre enden av kabelen inn i BASS IN-porten på bassmodulen.

Bose Bass Module 500 Bose Bass Module 700

MERKNAD: Hvis du vil ha mer informasjon om bassmodulen, kan du se 
brukerhåndboken for bassmodulen. Gå til

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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KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH SPEAKER 
ELLER BOSE-HODETELEFONER MED SIMPLESYNC™-
TEKNOLOGI
Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble noen Bose SoundLink Bluetooth-
høyttalere eller Bose Headphones til forsterkeren for å få en ny måte å høre på musikk 
og se filmer på.

Fordeler
En personlig lytteopplevelse: Lytt til TV eller musikk uten å forstyrre andre ved koble 
Bose-hodetelefonene til forsterkeren. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert 
produkt til å senke eller dempe lyden på forsterkeren samtidig som du har så høy lyd 
som du ønsker i hodetelefonene.

Et annet rom med lyd: Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble 
Bose SoundLink Bluetooth speaker til forsterkeren.

MERKNADER: 

• SimpleSync™-teknologien har en Bluetooth-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger 
og byggematerialer kan påvirke mottaket. Avhengig av milijøet kan rekkevidden 
være større.

• Du kan ikke strømme lyd med en Bluetooth-kilde når du bruker SimpleSync™-
teknologi. 

Kompatible produkter
Du kan koble de fleste Bose SoundLink Bluetooth speakers til forsterkeren, 
samt Bose-hodetelefoner.

Populære kompatible produkter er:

• Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker

• Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker

• Bose SoundLink Color Bluetooth speaker

• Bose Noise Cancelling Headphones 700

• Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer 
informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til med Bose Music-appen
Bruk Bose Music-appen til å koble Bose SoundLink Bluetooth-høyttalere eller 
Bose-hodetelefoner til forsterkeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

MERKNADER: 

• Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra forsterkeren 
og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 
brukerhåndboken for produktet.

• Du kan bare koble ett produkt om gangen til forsterkeren.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH SPEAKER 
ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT
Slå på Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefonene.

Høyttaleren eller hodetelefonene forsøker å koble til den sist tilkoblede Bluetooth-
enheten, inkludert forsterkeren.

MERKNADER: 

• Forsterkeren må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

• Hvis høyttaleren ikke kobles til, kan du se «Forsterkeren kobles ikke til en tidligere 
tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth speaker» på side 50.

• Hvis hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Forsterkeren kobles ikke til tidligere 
tilkoblede Bose-hodetelefoner» på side 50.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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STELL OG VEDLIKEHOLD

OPPDATERE FORSTERKEREN

Hovedforsterker
Hovedforsterkeren oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og 
Wi-Fi-nettverket.

Tilleggsforsterker
1. Vipp bryter A opp for å sette den til hovedforsterker.

2. Legg til forsterkeren i Bose Music-appen (se side 24).

Forsterkeren oppdateres automatisk. Når oppdateringen er fullført, lyser lampen 
på baksiden av forsterkeren hvitt.

3. Vipp bryter A ned for å sette den tilbake til tilleggsforsterker. 

RENGJØRE FORSTERKEREN
Rengjør overflatene på forsterkeren med en myk, tørr klut.

Bruk børsteutstyr på støvsugeren til å rengjøre områder som er vanskelige å komme til.

FORSIKTIG:  

• Koble strømledningen fra veggkontakten før rengjøring.

• IKKE bruk spray i nærheten av forsterkeren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier 
eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

• IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR
Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til support.Bose.com/support.Bose.com/BMABMA

BEGRENSET GARANTI

Forsterkeren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den 
begrensede garantien finnes på nettstedet worldwide.Bose.com/Warrantyworldwide.Bose.com/Warranty.

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: 
worldwide.Bose.com/ProductRegistrationworldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker 
det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

http://support.Bose.com/BMA
http://worldwide.Bose.com/Warranty
http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration
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TEKNISK INFORMASJON

SPESIFIKASJON VERDI

Mål (omtrentlige) 21 cm høy x 21 cm bred x 7,3 cm dyp

Vekt (bare forsterker) 2186 g (4,8 pund)

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

Inngangsfølsomhet RCA-innganger: 2 Vrms

Signal-til-støy-forhold 
(S/N) >100 dB

Utgangseffekt 
(kontinuerlig 
gjennomsnitt)

Minimum 125 W / kanal til 8 ohm, fra 20 Hz til 20 kHz, 
med maksimum 0,6 % THD.

Temperaturområde

0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

MERKNAD: Avhengig av miljøet kan den brukes utenfor 
det anbefalte temperaturområdet uten at det 
påvirker ytelsen. 
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FEILSØKING

PRØV DETTE FØRST
Hvis det oppstår problemer med forsterkeren:

• Kontroller at forsterkeren er koblet til en strømførende veggkontakt.

• Kontroller at alle kabler og høyttalerledninger er godt tilkoblet.

• Sjekk statusen til forsterkeren (se side 36).

• Flytt forsterkeren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse 
rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

• Flytt forsterkeren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller 
mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.

• Se brukerhåndboken for forsterkeren.

ANDRE LØSNINGER
Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere 
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du 
ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

PROBLEM LØSNING

Kan ikke fullføre 
nettverksoppsett

Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27). 

Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.

 Koble mobilenheten og forsterkeren til samme Wi-Fi-nettverk.

 Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen .

Endre standard nettleser på mobilenheten.

Lukk andre åpne apper.

Start mobilenheten og ruteren på nytt.

Plasser forsterkeren innenfor ruterens rekkevidde.

Tilbakestill forsterkeren (se side 51).

Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du påse at 
både mobilenheten og forsterkeren er koblet til det samme båndet.

 Avinstaller Bose Music-appen, tilbakestill forsterkeren (se side 51) 
og start konfigurasjonen på nytt.

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

PROBLEM LØSNING

Kan ikke koble til 
nettverket

Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27). 

Hvis forsterkeren er satt til Hoved, og en enhet er koblet til en 
Ethernet-port, må du påse at det er en annen Bose Music Amplifier. 

I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn 
passordet (det skilles mellom store og små bokstaver).

Kontroller at forsterkeren og mobilenheten er koblet til samme 
Wi-Fi nettverk.

Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen.

Lukk andre åpne apper på mobilenheten.

Hvis flere forsterkere er koblet til med kabel, reduserer du antallet som 
er tilkoblet.

Koble hovedforsterkeren til nettverket med en Ethernet-kabel 
(se side 24).

Hvis koblet til nettverket med en Ethernet-kabel:

• Kontroller klabelen (se side 24).

• Bruk en annen Ethernet-kabel (se side 24).

Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 21. 

Start mobilenheten og ruteren på nytt.

Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på 
at både enheten (mobil eller datamaskin) og forsterkeren er koblet til 
det samme båndet.

MERKNAD: Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du 
kobler til riktig bånd.

Tilbakestill ruteren. 

Hvis du kobler til et annet nettverk og appen ikke ber deg om å 
konfigurere, går du til hovedskjermbildet og legger til forsterkeren.

Bose Music-appen 
fungerer ikke på 
mobilenheter

Pass på at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at 
den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.

Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på 
nytt (se side 20).
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FEILSØKING

PROBLEM LØSNING

Dårlig eller 
forvrengt lyd

Hvis to høyttalerpar er tilkoblet, bør du bruke samme høyttalermodell.

Kontroller at høyttalerne er kompatible: Ett høyttalerpar krever 
minimum 4 ohm hver, og to høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver.

Bruk Bose Music-appen til å gruppere hovedforsterkerne (se side 21).

Hvis forsterkeren er koblet til en ekstern kilde med en RCA-lydkabel 
eller optisk kabel, må du påse at den er konfigurert med Bose Music-
appen (se side 20).

Hvis tilkoblet med en Ethernet-kabel eller en RCA-lydkabel:

• Reduser antallet tilkoblede forsterkere.

• Sjekk Ethernet-kabelen (se side 24) eller RCA-lydkabelen 
(se side 25).

• Bruk en annen Ethernet-kabel (se side 24) eller RCA-lydkabel 
(se side 25).

Avbrutt eller 
ingen lyd

Hvis forsterkeren er satt til Hoved, og en enhet er koblet til Ethernet-
porten, må du påse at det er en annen Bose Music Amplifier. 

Feste høyttalerkablene godt til kabelklemmene på baksiden av 
høyttalerne og forsterkerens kontaktpanel. Kontroller at ingen 
enkeltledninger berører motstående kabelkontakter (se side 16).

Kontroller at den eksterne musikkilden er koblet til den analoge 
(rød og hvit) eller den optiske inngangen.

Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.

Opphev demping eller øk volumet på forsterkeren og mobilenheten.

Koble fra strømledningen og koble den til igjen etter ett minutt.

Start mobilenheten og ruteren på nytt.

Kontroller at volumet ikke er dempet eller satt for lavt.

Interferens 
(ødelagt lyd)

Hold forsterkeren borte fra metallgjenstander, andre lyd-/
videokomponenter og direkte varmekilder (se side 14).

Endre ruterkanal eller -bånd. Se brukerhåndboken for ruteren. 

Koble til hovedforsterkeren med en Ethernet-kabel (se side 24).

Det kommer ikke 
lyd fra høyttalerne

Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16).

Koble strømmen fra forsterkeren i tre minutter. Koble strømmen til 
forsterkeren igjen (se side 19).

Spill av innhold med Bose Music-appen.
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FEILSØKING

PROBLEM LØSNING

Det kommer 
ikke lyd fra én av 
høyttalerne

Kontroller at høyttalerkablene er i god stand. 

Koble kablene fra høyttaleren som fungerer, og feste den til 
høyttaleren som ikke fungerer. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd 
fra høyttaleren, kan det være et problem med høyttaleren og ikke 
høyttalerledningen. 

Koble høyttalerkabelen fra kabelhodekontakten. Koble den til den 
andre kabelhodekontakten. Hvis det kommer lyd fra høyttaleren, 
kan det være et problem med den andre høyttalerkabelen. Skift ut 
høyttalerkabelen. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, 
kan det være et problem med denne kanalen på forsterkeren.

Høyre og venstre 
stereokanal kommer 
fra feil høyttaler

Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16).

Kontroller at de røde og hvite analoge kablene er ordentlig tilkoblet, 
rødt til rødt og hvitt til hvitt på forsterkeren og den eksterne 
musikkilden.

Bassen eller 
diskanten er svak

Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16). 
Hvis de ikke er det, kan det være at de spiller utenfor fase.

Kontroller at høyttalerne er kompatible: Ett høyttalerpar krever 
minimum 4 ohm hver, og to høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver. 

Kontroller at forsterkerprogramvaren er oppdatert i Bose Music-appen.

Juster bass- eller diskantnivået med Bose Music-appen.

Kan ikke koble 
til mobilenheten 
med en Bluetooth-
tilkobling

Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27).

Kan ikke spille av 
Bluetooth-lyd

Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten. 
Slett forsterkeren fra Bluetooth-listen. Koble til på nytt (se side 34).

Pass på at du bruker en kompatibel Bluetooth-mobilenhet.

Påse at du er innenfor 9 m (30 fot) fra forsterkeren og at det ikke er 
noen store metallhindringer i veien.

Slett forsterkeren fra Bluetooth-listen på mobilenheten. Koble til på 
nytt (se side 34).

Konfigurer Bose Music-appen først, og utfør alle oppdateringer. 

Koble til en annen mobilenhet (se side 35).

Tøm enhetslisten for forsterkeren (se side 35). Koble til på nytt 
(se side 34).
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FEILSØKING

PROBLEM LØSNING

Kan ikke strømme 
lyd med AirPlay

Kontroller at forsterkeren er slått på og innenfor rekkevidde 
(se side 19). 

Kontroller at Apple-enheten og forsterkeren er koblet til samme Wi-Fi-
nettverk.

Oppdater Apple-enheten.

Kontroller at forsterkeren er oppdatert (se side 43).

Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet A i musikkappen du strømmer fra, 
kan du strømme lyd fra kontrollsenteret.

Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplayhttps://www.apple.com/airplay

Google Assistent 
svarer ikke

Kontroller at du har en Google Assistent-aktivert enhet koblet til 
nettverket. 

Kontroller at Google Assistent er satt opp til å bruke Bose Music-appen 
(se side 30).

MERKNAD: Forsterkeren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-
nettverket for å bruke Bose Music-appen. 

Koble mobilenheten til Wi-Fi.

Kontroller at du er i et land der Google Assistant er tilgjengelig.

Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google 
Assistent-appen.

Kontroller at mobilenheten er kompatibel.

Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. 

Pass på at du bruker samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og 
Google Assistent-appen.

Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistanthttps://support.google.com/assistant

Alexa svarer ikke

Kontroller at du snakker til en separat enhet med innebygd Alexa 
koblet til nettverket.

Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen 
(se side 30).

MERKNAD: Forsterkeren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-
nettverket for å bruke Bose Music-appen.

Koble mobilenheten til Wi-Fi. 

Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig. 

Sørg for at du bruker den mest oppdaterte versjonen Alexa-appen.

Kontroller at mobilenheten er kompatibel. 

Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. 

Du kan få mer hjelp på 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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FEILSØKING

PROBLEM LØSNING

Forsterkeren 
kobler ikke til 
Bose SoundLink 
Bluetooth-høyttaler 
eller Bose-
hodetelefoner

Kontroller at høyttaleren eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m 
(30 fot) fra forsterkeren og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du 
vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.

Koble høyttaleren eller hodetelefonene fra andre tilkoblede enheter.

Forsterkeren 
kobles ikke til en 
tidligere tilkoblet 
Bose SoundLink 
Bluetooth speaker

Bruk produktkontrollene på høyttaleren til å gå gjennom 
produktenhetslisten til du hører navnet på forsterkeren. Du finner 
produktspesifikke instruksjoner i brukerveiledningen for høyttaleren.

Koble høyttaleren eller hodetelefonene fra andre tilkoblede enheter.

Forsterkeren kobles 
ikke til tidligere 
tilkoblede Bose-
hodetelefoner

Koble til med Bose Music-appen Du finner dette alternativet på 
Innstillinger-menyen.

Koble høyttaleren eller hodetelefonene fra andre tilkoblede enheter.

Forsinket lyd 
fra tilkoblet 
Bose SoundLink 
Bluetooth speaker 
eller Bose-
hodetelefoner

Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth speakers eller hodetelefoner 
kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til forsterkeren. 
Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibelt: 
worldwide.Bose.com/Support/Groups

Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for 
høyttaleren eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne 
den aktuelle Bose-appen for produktet på mobilenheten eller ved å gå 
til btu.Bose.combtu.Bose.com på datamaskinen.

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://btu.Bose.com
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TILBAKESTILLE FORSTERKEREN
Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille forsterkeren.

MERKNAD: Tilbakestilling av forsterkeren påvirker ikke ADVANCED SETTING-
konfigurasjoner, SPEAKER SETTING-konfigurasjon eller 
nettverksinnstillinger.

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE PÅ 
FORSTERKEREN

Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og 
nettverk og tilbakestiller forsterkeren til de originale innstillingene fra fabrikken.

Sett inn en tynn binders i hullet på baksiden av forsterkeren og trykk og hold i ti 
sekunder til lampen på baksiden av forsterkeren blinker rødt tre ganger.

Når gjenopprettingen er fullført, blinker lampen på baksiden av forsterkeren 
langsomt gult.

MERKNAD: Gjenoppretting av forsterkeren påvirker ikke ADVANCED SETTING-
konfigurasjoner eller SPEAKER SETTING-konfigurasjon.
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TILLEGG A: RACKMONTERING

Du kan montere forsterkeren på rack (venstre eller høyre side) med 
monteringsbraketten, rackbraketten eller medfølgende festemateriell.

FORSIKTIG: 

• Bruk bare monteringsbraketten, rackbraketten og festemateriellet som følger med 
forsterkeren.

• Når du monterer flere forsterkere på et rack, må du bruke egen rackmontering for 
hver forsterker.

• IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, 
for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater 
(herunder forsterkere) som produserer varme.

MONTERE BRAKETTENE

1. Med rackmonteringspilen synlig og pekende mot fronten av racket retter du inn 
hullene på monteringsbraketten til hullene på rackbraketten.

RACK MOUNT
FRONT

2. Sett inn tilkoblingsskruene gjennom monteringsbraketten og rackbraketten.
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TILLEGG A: RACKMONTERING

3. Bruk en liten stjerneskrutrekker til å trekke til skruene med urviseren.

FESTE TIL RACKET

1. Rett inn hullene på rackbraketten til racket.

2. Sett inn rackskruene gjennom rackbraketten og racket.

3. Drei skruene med urviseren for å feste dem.
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4. Gjenta trinn 1–3 for å feste den andre siden av rackbraketten til racket.

MERKNAD: Du kan også konfigurere monteringen til å feste til høyre side av racket.



 5 5  |  N O R

TILLEGG A: RACKMONTERING

PLASSERE FORSTERKEREN

1. Rett inn de fire åpningene på undersiden av forsterkeren til de fire tappene på 
monteringsbraketten.

2. Skyv forsterkeren forsiktig bakover på tappene til forsterkeren klikker på plass.

MERKNAD: Når du skal fjerne forsterkeren fra monteringsbraketten, skyver du 
forsterkeren fremover for å frigjøre den fra tappene.
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SPESIFIKASJONER FOR FESTE

Du kan montere forsterkeren på veggen med monteringsbraketten og festemateriellet 
(følger ikke med). Når du velger festemateriell, må du påse at du bruker materiell som 
er egnet for den tiltenkte monteringsflaten.

VARE TRE SPONPLATE MUR

Veggtykkelse Minst 12,8 mm (11⁄22") Minst 9,5 mm (33⁄88") Minst 101,6 mm (4")

Bor 2,4 mm (33⁄3232") 6,4 mm (11⁄44") 6,4 mm (11⁄44") 

Treskruer med 
stjernehode 
(4, følger 
ikke med)

M5 x 32 mm (10 x 1 11⁄44") Ikke i bruk Ikke i bruk

Ankre 
(4, følger 
ikke med)

Ikke i bruk

M5 (10) 
sponplateankre

MERKNAD:  
Krever klassifisering 
for minst 10 pund.

M6 (10) 
murankre

MERKNAD:  
Krever klassifisering 
for minst 10 pund.

ADVARSEL: Må IKKE monteres på overflater som ikke er solide nok eller som har 
skjulte faremomenter bak seg, for eksempel elektriske kabler eller 
rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på 
monteringen av braketten. Kontroller at braketten er montert i henhold 
til lokale byggeforskrifter. 
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FESTE MONTERINGSBRAKETTEN

FORSIKTIG: 

• Bruk bare monteringsbraketten som følger med forsterkeren.

• IKKE monter braketten i taket.

• IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, 
for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater 
(herunder forsterkere) som produserer varme.

1. Med veggmonteringspilen synlig og pekende oppover plasserer du 
monteringsbraketten på veggen.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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2. Marker plasseringen for de fire monteringshullene på veggen gjennom 
monteringshullene på braketten.

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

3. Fjern monteringsbraketten.

4. Bor fire hull i veggen.

• Hvis du monterer på tre, borer du 33/3232" hull. Deretter fortsetter du med trinn 5.

• Hvis du monterer på sponplate eller mur, leser du instruksjonene som følger 
med ankrene for å finne riktig hullstørrelse og instruksjoner for montering av 
braketten på veggen.

5. Rett inn monteringsbraketten til de borede hullene.
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6. Sett inn fire skruer (følger ikke med) gjennom monteringsbraketten.

7. Bruk en skrutrekker til å trekke til skruene med urviseren. 

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP
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FESTE FORSTERKEREN

1. Rett inn de fire åpningene på baksiden av forsterkeren til de fire tappene på 
monteringsbraketten.

Forsterkerens underside Monteringsbrakett

RACK MOUNT
FRONT

WALL MOUNT
UP

2. Skyv forsterkeren forsiktig ned på tappene til forsterkeren klikker på plass.

MERKNAD: Når du skal fjerne forsterkeren fra monteringsbraketten, skyver du 
forsterkeren oppover for å frigjøre den fra tappene.



TEKNISK INFORMASJON
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TILLEGG C: KOBLE TIL EKSTERN KILDE

Du kan koble hovedforsterkeren til ekstern analog eller digital kilde med en RCA-
lydkabel for en anlog kilde og en optisk kabel for en digital kilde (ingen av kablene 
følger med).

MERKNAD: Hvis du vil spille av lyd fra en ekstern kilde, må forsterkeren være 
konfigurert med Bose Music-appen (se side 20).

BRUKE EN RCA-LYDKABEL

1. Koble RCA-lydkabelens hvite kontakt til den hvite LINE OUT-porten og den røde 
kontakten til den røde LINE OUT-porten på den eksterne kilden. 

2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite LINE IN-porten og den røde 
kontakten til LINE IN-porten på hovedforsterkeren.

BRUKE EN OPTISK KABEL

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen. 

FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen med hetten på, kan det føre til skade på 
pluggen og/eller porten. 

2. Stikk den ene enden av den optiske kabelen inn i OPTICAL OUT-porten på kilden.

FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og porten. 
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TILLEGG C: KOBLE TIL EKSTERN KILDE

3. Koble forsiktig pluggen til OPTICAL IN-porten på hovedforsterkeren. 

MERKNAD: Porten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

4. Trykk pluggen bestemt inn i porten til du hører eller føler et klikk.

©2022 Bose Corporation 
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