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Olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, ha a későbbiekben szüksége lenne segítségre.

A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség 
található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási 
utasítások találhatók.

VIGYÁZAT:
•  Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
•  Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. Mint minden 

elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
• Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).

FIGYELEM!
•  Ne kísérelje meg a termék illetéktelen módosítását. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelőséget és a rendszer 

teljesítményét, valamint a garancia érvénytelenítését vonhatják maguk után.

VIGYÁZAT: A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.

MEGJEGYZÉSEK:
•  Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
• A termék csak zárt helyiségben használható. A berendezés nem használható szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón, mert az ilyen irányú használatot nem tesztelték.
• A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Fali beépítés esetén tekintse meg a helyi építési előírásokat a megfelelő vezeték 

és kábel kiválasztásához.

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 hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, 
vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta. 
A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más 
idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági tudnivalók
1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8.  Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9.  A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a ponton, ahol a tápkábel kilép a készülékből.

10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12.  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.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek a termékben
Alkatrész neve Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Ólom (Pb) Higany (Hg) Kadmium (Cd) Hat vegyértékű 
króm (Cr(VI)) Polibrominált bifenil (PBB) Polibrominált difeniléter (PBDE)

NYÁK-ok X 0 0 0 0 0
Fémrészek X 0 0 0 0 0
Műanyag 
részek 0 0 0 0 0 0

Hangszórók X 0 0 0 0 0
Kábelek X 0 0 0 0 0
0: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket. 
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

A Blu-ray Disc™ és a „Blu-ray™” a Blu-ray Disc Association védjegye.
A HDMI a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
©2015 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon 
felhasználni.

Fontos biztonsági információk

Kérjük, jegyezze fel és őrizze meg a következő adatokat.

A sorozatszám és a típusszám az Acoustimass® modul csatlakozópaneljén található. 

Sorozatszám:  _________________________________________________________________________________________________________________________

Típusszám:  ___________________________________________________________________________________________________________________________

A vásárlás dátuma: ____________________________________________________________________________________________________________________

A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató mellett.
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Bevezetés

Köszönjük!
Örömünkre szolgál, hogy a Bose® Acoustimass® 6 széria V vagy az Acoustimass 10 széria V házimozi hangszórórendszert választotta. 

Az Acoustimass 6 öt kisméretű kockahangszóróval rendelkezik, az Acoustimass 10 rendszerhez pedig négy kockahangszóró-sor és 
egy középső első hangszóró tartozik. Ezek a hangszórók az Acoustimass modullal kombinálva erőteljes és valósághű házimoziélményt 
biztosítanak.

A doboz kicsomagolása 
Óvatosan csomagolja ki a doboz tartalmát:

1. Vegye ki a hangszórókat tartalmazó barna belső dobozt.

2. Óvatosan fordítsa a dobozt az oldalára és húzza ki az Acoustimass modult.

VIGYÁZAT: A sérülések elkerülése érdekében kellő óvatossággal emelje fel a modult, melynek tömege körülbelül 14 kg.

Aktív Acoustimass modul Egy 6,1 m-es 
rendszerbemeneti kábel 

Három 6,1 m-es kábel az első hangszórókhoz Két 15,2 m-es kábel  
a hátsó hangszórókhoz

Az Acoustimass 6 rendszer része Az Acoustimass 10 rendszer része

Öt Virtually Invisible® széria II hangszóró Négy Direct/Reflecting® széria II hangszóró és egy vízszintes 
középcsatornás hangszóró

Tápkábel (1)

Egyesült Államok/Kanada Európa Egyesült Királyság/Szingapúr Ausztrália

Ez egy kiváló alkalom arra, hogy ráírja a termék sorozatszámát a garanciajegyre. Őrizze meg az összes csomagolóanyagot, 
a jövőben szüksége lehet rá. 

VIGYÁZAT: A hangszórók becsomagolásához használt műanyag zacskók fulladást okozhatnak, ezért tartsa őket gyermekektől elzárva.
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A hangszórók elhelyezése a valósághű házimozi-hangzás érdekében
Vegye figyelembe az alábbi tanácsokat a hangszórók helyének megválasztásakor:

• Az interferencia kiküszöbölése érdekében az Acoustimass® modul és a televízió között legalább 6 méteres távolságot kell hagyni.

• A hangszórókat stabil és sík felületre helyezze.

• Az Acoustimass 10 rendszer középcsatornás hangszóróját a szoba első részében célszerű használni, közel a TV-készülék közepéhez.
A többi hangszóró egyforma, így tetszés szerint elhelyezhetők a szobában.

• Az Acoustimass 6 rendszer esetében mind az öt hangszóró egyforma, így tetszőlegesen elhelyezhetők a szobában.

• A szoba alakja és mérete, valamint a bútorok helye befolyásolja a hangszórók elhelyezését. Az alábbi példa irányelvként szolgál a házimozi
elemeinek elhelyezéséhez.

Üzembe helyezés

Köszönjük!
Örömünkre szolgál, hogy a Bose® Acoustimass® 6 széria V vagy az Acoustimass 10 széria V házimozi hangszórórendszert választotta. 

Az Acoustimass 6 öt kisméretű kockahangszóróval rendelkezik, az Acoustimass 10 rendszerhez pedig négy kockahangszóró-sor és 
egy középső első hangszóró tartozik. Ezek a hangszórók az Acoustimass modullal kombinálva erőteljes és valósághű házimoziélményt 
biztosítanak.

A doboz kicsomagolása 
Óvatosan csomagolja ki a doboz tartalmát:

1. Vegye ki a hangszórókat tartalmazó barna belső dobozt.

2. Óvatosan fordítsa a dobozt az oldalára és húzza ki az Acoustimass modult.

VIGYÁZAT: A sérülések elkerülése érdekében kellő óvatossággal emelje fel a modult, melynek tömege körülbelül 14 kg.

Aktív Acoustimass modul Egy 6,1 m-es 
rendszerbemeneti kábel 

Három 6,1 m-es kábel az első hangszórókhoz Két 15,2 m-es kábel  
a hátsó hangszórókhoz

Az Acoustimass 6 rendszer része Az Acoustimass 10 rendszer része

Öt Virtually Invisible® széria II hangszóró Négy Direct/Reflecting® széria II hangszóró és egy vízszintes 
középcsatornás hangszóró

Tápkábel (1)

Egyesült Államok/Kanada Európa Egyesült Királyság/Szingapúr Ausztrália

Ez egy kiváló alkalom arra, hogy ráírja a termék sorozatszámát a garanciajegyre. Őrizze meg az összes csomagolóanyagot, 
a jövőben szüksége lehet rá. 

VIGYÁZAT: A hangszórók becsomagolásához használt műanyag zacskók fulladást okozhatnak, ezért tartsa őket gyermekektől elzárva.

Acoustimass 10 széria V rendszer
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Üzembe helyezés

Bal első és jobb első hangszórók
A cél az, hogy a képernyőnél szélesebb hangképet hozzanak létre, amelyet a szoba bármely pontjáról természetesnek érzékel a néző. 

• Helyezze ezt a két hangszórót a TV-készülék két oldalára.

• Hagyjon köztük legalább 2-5 m távolságot, és úgy helyezze el őket, hogy legalább 15 cm távolságra legyenek bármely CRT (képcsöves)
TV-készüléktől.

Középső hangszóró
A képernyőn látható jelentek és párbeszédek valósághű megjelenítése érdekében a középső hangszóróból szóló hangnak olyan érzetet 
kell keltenie, mintha a kép belsejéből érkezne. 

• A középső hangszórót helyezze a TV-készülék fölé vagy alá, vagy pedig a TV tetejére. NE támassza a TV-készüléket teljes súlyával a
hangszóróra.

• A párbeszédek lehető legpontosabb lejátszása érdekében a hangszórót lehetőleg a TV függőleges középvonalával egy vonalban
helyezze el.

• Hagyjon legalább 15 cm távolságot a hangszóró és bármely CRT (képcsöves) TV-készülék között.

Hátsó hangszórók
Habár a hátsó (térhatású) hangszórók is részt vehetnek a párbeszédek közvetítésében, elsődleges funkciójuk az elkülönített (diszkrét) 
hangok és a speciális hangeffektusok megszólaltatása, melyek tágítják a hangképet. Ezzel elősegítik azt, hogy a hang körülvegye a nézőt. 

Praktikus és kényelmes helyet válasszon, figyelembe véve az alábbi ajánlásokat:

• Úgy helyezze el a jobb és bal oldali hangszórókat, hogy a néző mindkét oldalról hallja a hangot, ne csak a háta mögül.

• A hangszórókat egy ülő ember fülmagasságában vagy annál magasabban helyezze el.

Aktív Acoustimass® modul
Az Acoustimass hangszóró technológiájának köszönhetően nehéz beazonosítani, hogy a modul által kibocsátott alacsony frekvenciájú 
hang honnan érkezik. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan elrejtheti a modult. Helyezze el a modult az alábbi irányelveknek megfelelően:

• Tegye a szobának abba a végébe, ahol a TV-készülék is van.

• Az interferencia megelőzése érdekében hagyjon legalább 6 m távolságot a modul és a TV között.

• Ha az első nyílást a fal felé fordítja, a mély hangok felerősödnek; ha pedig elfordítja a faltól, akkor mérséklődnek.

• Az első nyílás és a szellőzőrácsok egyaránt a modul alján legyenek, legalább 5 cm távolságra bármely egyéb felülettől.

• Ne zárja el a modul alján található szellőzőnyílásokat. A szellőzés akadályozása a modul mélyhang kibocsátásának csökkenéséhez vezethet.

Preferált Másodlagos
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Csatlakoztatás 
Csak az Acoustimass® modul csatlakozik a vevőegységhez. A hangszórók mind közvetlenül az Acoustimass modulhoz csatlakoznak. 

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztassa a hangszórókat a vevőegységhez. Ha így tesz, az károsíthatja a rendszert és esetleg áramütéshez vezethet.

A hangszórók csatlakoztatása az Acoustimass modulhoz
Dugja be a hangszórókábelek dugóit a modul csatlakozóiba. Az egyes csatlakozókhoz a megfelelő címkével ellátott dugókat 
csatlakoztassa.

1. A három első hangszóróhoz a mellékelt 6,1 m-es hangszórókábeleket használja.

• Dugja be az R jelű dugót a Right Front (jobb első) feliratú aljzatba.

• Dugja be a C jelű dugót a Center Front (középső első) feliratú aljzatba.

• Dugja be az L jelű dugót a Left Front (bal első) feliratú aljzatba.

2. A mellékelt 15,2 m-es kábeleket a szoba hátsó részében elhelyezett hangszórókhoz használja.

• Dugja be az RR jelű dugót a Right Rear (jobb hátsó) feliratú aljzatba.

• Dugja be az LR jelű dugót a Left Rear (bal hátsó) feliratú aljzatba.

3. A kábelek másik végét dugja be a megfelelő hangfalak csatlakozóiba, úgy, hogy a jelzés lefelé nézzen.

Megjegyzés: Az egyes hangszórókábeleken keresse meg a feliratot, amely jelzi, hogy melyik hangszóróhoz tartozik:

A hangszórókábel jelzése

L a bal első hangszóróhoz LR a bal hátsó hangszóróhoz

R a jobb első hangszóróhoz RR a jobb hátsó hangszóróhoz

C az első középső hangszóróhoz

Üzembe helyezés

Acoustimass 10 széria V rendszer

Acoustimass 6 széria V rendszer
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 Üzembe helyezés
Az Acoustimass® modul csatlakoztatása a vevőegységhez 
FIGYELEM: A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a vevőegységet, hogy az Acoustimass® modul csatlakoztatásakor ne keletkezzenek nem 

kívánt zajok.

A rendszer bemeneti kábele 6,1 m hosszú, és a térhangzású vevőegységhez csatlakozik. A hangszórókábelektől eltérően ez a bemeneti 
kábel soktűs csatlakozóval rendelkezik, amely a modul Audio Input aljzatába illeszkedik.

A rendszer bemeneti kábelének másik végén a vezetékpárok szétválaszthatók, hogy könnyebben elérjenek és bedughatók legyenek a 
vevőegység aljzataiba. A piros perem azt jelzi, hogy a vezeték pozitív (+).

FIGYELEM: NE csatlakoztassa a modult olyan TV-készülékhez, amely nem rendelkezik a szükséges erősítéssel.

A szimpla RCA-dugó ezen a kábelvégen KIZÁRÓLAG olyan vevőegységgel használható, amely tudja kezelni az alacsony frekvenciájú 
hangeffektusokat és rendelkezik LFE/SUBWOOFER csatlakozóval.

A modul bemeneti 
csatlakozója

A rendszer bemeneti 
kábelének csatlakozója

Vezetékpár

RCA-dugó 
csak LFE-hez
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Csatlakoztatás: 
1. Dugja be a rendszer bemeneti kábelének soktűs dugóját az Acoustimass® modul bemeneti csatlakozójába. A kapcsolat rögzítéséhez

húzza meg a két szorítócsavart.

2. A bemeneti kábel másik végén lévő vezetékpárokat csatlakoztassa a térhangzású vevőegységhez, amelynek az alábbiak szerint jelölt
hangbemeneti csatlakozókkal kell rendelkeznie:

• Right (jobb), Left (bal) és Center (középső) az első hangcsatornákhoz.

• Right Surround (jobb térhang) és Left Surround (bal térhang) a hátsó csatornákhoz. Az Ön vevőegységén látható jelzések
valamelyest eltérőek lehetnek.

FIGYELEM: Vigyázzon, hogy a csupasz vezetékek ne dörzsölődjenek egymáshoz. Ez károsíthatja a vevőegységet. 

3. Ügyeljen rá, hogy a kapcsolatoknál a polaritásjelzések megfelelően illeszkedjenek (+ jel a + jelhez, és – jel a – jelhez).

•  Csatlakoztassa a piros karimás vezetéket (+) a megfelelő + jelzésű aljzathoz.

•  Csatlakoztassa a jelöletlen vezetéket (–) a megfelelő – jelzésű aljzathoz.

4. Dugja be a bemeneti kábel LFE jelzésű RCA-dugóját a térhangzású vevőegység LFE/SUBWOFFER OUT aljzatába, ha van ilyen
aljzat a vevőn. Először távolítsa el a fedelet.

A kapcsolatok ellenőrzése
Mielőtt bedugná az Acoustimass modult, ellenőrizze a vevőegység és a modul, valamint a modul és a hangszórók között létrehozott 
összes kapcsolatot.

• Győződjön meg róla, hogy minden hangszóró a szobában elfoglalt helyének megfelelő aljzathoz csatlakozik.

• Ellenőrizze, hogy a térhangzású vevőegységhez csatlakozó vezetékek polaritásjelzései megfelelően illeszkednek-e (+ jel a + jelhez, és –
jel a – jelhez). A helytelen vezetékezés következtében előfordulhat, hogy a modul egyáltalán nem szól.

• Még a vevőegység bedugása és bekapcsolása előtt javítson ki minden vezetékezési hibát.

Ha meggyőződött róla, hogy minden kapcsolat megfelelő, dugja be az Acoustimass modul tápkábelét egy váltakozó áramú hálózati 
aljzatba. Dugja be a vevőegységet is.

Megjegyzés: A Bose azt javasolja, hogy alkalmazzon megfelelő minőségű túláramvédőt minden elektronikai eszköznél. 
A feszültségingadozás és a feszültségimpulzusok bármilyen rendszer elektronikus részegységeiben kárt tehetnek. Egy jó 
minőségű túláramvédő használatával a teljesítményimpulzus miatt jelentkező hibák túlnyomó többsége kiküszöbölhető 
(a túláramvédő kapható az elektronikai szaküzletekben).

Üzembe helyezés

LFE-csatlakozó 
eltávolított fedéllel

Acoustimass 
modul

Házimozi vevőegységek

Szorítócsavarok
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A házimozi hangszórókban rejlő lehetőségek kiaknázása
Miután csatlakoztatta a rendszer elemeit és bedugta a modult, az Acoustimass® rendszer készen áll a használatra. 

Ismerje meg a vezérlőelemeket és a beépített védelmi megoldásokat, amelyek szabályozzák a rendszer hangzását. Ezek olyan 
lehetőségeket kínálnak, amelyek megfelelnek az Ön egyéni ízlésének és használati szokásainak.

FIGYELEM: A rendszert ellátták egy automata védőáramkörrel, amely hozzájárul az elektromos impulzusok és rendszer túlterhelése 
miatti károk megelőzéséhez. Magas hangerő esetén a rendszer működésbe lép, hogy csökkentse a kimenő teljesítményt, 
ami kis mértékű halkulást eredményez. Ha a hangerő ilyen jellegű csökkenését tapasztalja, ne feledje, hogy a rendszer 
rendeltetésének megfelelően működik. A hangerő ilyen mérséklése azt is jelzi, hogy a rendszer áramfelvétele esetleg 
meghaladja a biztonságos szintet. Nem ajánlott huzamosabb ideig ilyen hangerőn hallgatni a rendszert.

A mélyhang- és elhelyezés-kompenzáció beállítása
Miután elhelyezte az Acoustimass modult a kívánt helyre, elvégezheti az adott pozíciónak megfelelő finombeállításokat. Ezt a beállítást 
csak szükség szerint használja.

Például:

• Ha a rendszer mélyhang teljesítménye túl alacsony, fordítsa el a BASS szabályzógombot (lásd fent) az óramutató járásával megegyező 
irányba a modul alacsony frekvenciájú kibocsátásának növeléséhez. 

• Ha túl hangsúlyosak a mélyhangok, fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen a modul alacsony frekvenciájú 
kibocsátásának csökkentéséhez. 

A gyári beállítások a legtöbb átlagos elrendezésű helyiségben megfelelnek.

Az LFE-szint beállítása
Az LFE-szint szabályzója (lásd fent) csak LFE/SUBWOOFER csatornával rendelkező vevőegységekkel használható 

A gomb elfordításával szabályozhatja a filmek hangsávjairól érkező alacsony frekvenciájú effektusok relatív szintjét. Ezzel a gombbal a 
többi hangszóró-csatorna hangerejéhez igazíthatja az LFE-csatorna hangerejét. 

A digitális térhangzású vevő „test tones” funkciójával ellenőrizheti az összes szintet. A funkció használatával kapcsolatos tudnivalókat a 
térhangzású vevőegység felhasználói útmutatójában találja. 
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Digitális térhangzású vevőegység beállítása
Az Acoustimass® 6 széria V és az Acoustimass 10 széria V hangszórói teljes mértékben kompatibilisek a digitális térhangzású 
vevőegységek hangkimenetével. A rendszer beépített jelfeldolgozása minden csatornáról támogatja a teljes alacsony frekvenciás 
lejátszást. 

Tanácsos néhány beállítást módosítani a vevőegységen, annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a rendszer képességeinek 
köszönhető előnyöket. A módosítások végrehajtásához használja a vevőegység digitális megjelenítő menüjét és kövesse az alábbiakban 
felsorolt beállítási ajánlásokat.

Hangszóró Vevőegység beállításai

Bal és jobb LARGE (nagy)

Középső LARGE (nagy)

Bal és jobb térhang LARGE (nagy)

LFE/Subwoofer ON (be)

Megjegyzés: Ha a vevőegység rendelkezik ilyen funkcióval, akkor az LFE vagy SUBWOOFER opciót kapcsolja be (ON), és a 
keresztezési (crossover) értéket állítsa a lehető legalacsonyabbra, ami általában 80 Hz.

Digitális audiojel fogadása
Ahhoz, hogy a más forrásokból érkező (Blu-ray ™ vagy DVD lejátszó, CBL/SAT dekóder, játékrendszer stb.) audiojel eljusson a 
térhangzású vevőegységhez, szükség van egy audiokapcsolatra a forrás és a vevő között.

• Használja a vevőegység HDMI®, optikai vagy koaxiális bemenetét a további forrás digitális kimenetének csatlakoztatásához. 
Ne használjon egynél több kapcsolatot. 

• Ügyeljen rá, hogy a forrás telepítési menüjében a digitális kimenet legyen kiválasztva. 

A további üzembe helyezési és kezelési információkat a térhangzású vevőegységhez mellékelt felhasználói útmutató tartalmazza.

HDMI

HDMI

Analóg térhangzású vevőegység beállítása 
Analóg (nem digitális) térhangzású vevőrendszerek esetben azt javasoljuk, hogy a vevőegység térhangzású üzemmódjánál a Wide (széles) 
lehetőséget állítsa be. A beállítás módosítására vonatkozó utasításokat a térhangzású vevőegységhez mellékelt felhasználói útmutató 
tartalmazza.
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Hibaelhárítás
Az Acoustimass® hangszórórendszerrel kapcsolatos probléma esetén kapcsolja ki a hangforrást és próbálja ki az alábbi megoldásokat. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Bose® viszonteladójához a javítás megszervezése céljából. A Bose közvetlen elérhetőségeit a 
dobozban található elérhetőségi tájékoztató tartalmazza. 

Probléma Teendő

A rendszer egyáltalán 
nem működik

• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység és az aktív Acoustimass modul be van dugva egy működő elektromos
aljzatba, és a vevőegység be van kapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a hangforrás a vevőegységen (Blu-ray vagy DVD lejátszó, CBL/SAT dekóder,
játékrendszer stb.)

Nincs hang. • Növelje a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgató(ka)t.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakozását a mélyhang-modulnál, a vevőegységnél és a hangszóróknál.
• Győződjön meg róla, hogy az aktív Acoustimass modul és a vevőegység is be van kapcsolva.
• Digitális hang esetén ügyeljen rá, hogy a hangforrás digitális kimenete egy HDMI, koaxiális, vagy optikai kábelen

keresztül csatlakozzon a vevőegység digitális bemenetéhez.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrás van-e kiválasztva. A DVD hangjának megszólaltatásához például a DVD

hangforrást válassza ki a vevőegységen.

Nincs térhatású hang • Ellenőrizze, hogy a forrásként szolgáló adathordozó térhatású hangot tartalmaz-e.
• Ha a vevőegység Dolby Pro-Logic módját használja, győződjön meg róla, hogy a térhatású hang be van kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a forrás (Blu-ray™ vagy DVD -lejátszó, CBL/SAT dekóder, játékrendszer stb.) Dolby Digital kódolású-e.
• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység feldolgozza a sztereó TV-készülék, a LaserDisc, a Blue-ray lejátszó,

a DVD-lejátszó vagy egyéb térhangzású hangforrás által kibocsátott jeleket.
• Ha digitális programozást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a vevőegység beállításai megfelelőek-e.

Nincs mélyhang • Győződjön meg róla, hogy a vevőegység és az erősítő kapcsolatánál helyesek a fázisok, a piros karimás vezeték a
piros aljzathoz csatlakozik (+ jel a + jelhez, és – jel a – jelhez).

• Ellenőrizze, hogy a vevőegységen a hangszóró beállítása „large” (nagy).

Nem elég vagy túl sok mélyhang • A mélyhangok növeléséhez tegye az Acoustimass modult közelebb a falhoz vagy a sarokhoz. A mélyhangok
csökkentéséhez húzza távolabb az Acoustimass modult a faltól vagy a saroktól.

• Állítsa át az LFE-szintet vagy az elhelyezés-kompenzációt (Room Compensation).

A hang torz. • Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kábele ép.
• Halkítsa le a vevőegységhez csatlakoztatott külső komponenseket.
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Ügyfélszolgálat
A problémamegoldással kapcsolatos további segítségért forduljon a Bose® Ügyfélszolgálat helyi irodájához. Az elérhetőségi információk 
a dobozban találhatók.

Tisztítás
Az Acoustimass® hangszórórendszer készülékházait csak puha, száraz kendővel szabad tisztítani. Ne használjon semmilyen spray-t a 
rendszer közelében, és ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a nyílásokba. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy 
alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert sem. 

A rácsot szükség esetén óvatosan kiporszívózhatja. Ne feledje, hogy a hangsugárzók közvetlenül a rács mögött helyezkednek el, 
és megsérülhetnek, ha nem jár el kellő körültekintéssel.

A korlátozott garanciával kapcsolatos információk
Az Acoustimass® hangszórórendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A garancia részletes leírása megtalálható a rendszerhez kapott 
garancialevélben. Töltse ki a lap információs részét, és postázza azt a Bose címére. Ennek elmulasztása azonban nem érinti az Ön jogait.

A termékhez mellékelt garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és 
Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a www.bose.com.au/warranty vagy a 
www.bose.com.nz/warranty címen.

Tartozékok
A rendszerhangszórókat felszerelheti a falra a fali rögzítőkkel, vagy elhelyezheti őket asztali állványokon vagy padlóra helyezett 
állványokon. A tartozékokat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójánál, vagy a www.Bose.com webhelyről.

Ha az alábbi tartozékokra van szüksége:

• Adapter a bementi kábelhez arra az esetre, ha az Acoustimass modult a vevőegységgel összekötő vezetékek a falban futnak

• 6,1 m-es hosszabbító kábel az Acoustimass modul és a vevőegység összekötéséhez

• Adapterek a hangszórókábelekhez falban futó vezetékekek esetén

Forduljon egy hivatalos Bose viszonteladóhoz. A közvetlen kapcsolatfelvételhez tekintse meg a dobozban megtalálható adatlapot, 
amelyen megtalálja a Bose elérhetőségeit.
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Műszaki adatok

Hangsugárzó összeállítás

Acoustimass® 10 rendszer:
• Kockahangszóró-sorok és középső első hangszóró:

Két 6,35 cm-es Twiddler™ hangszóró

• Aktív Acoustimass modul:
Két 13 cm-es hangsugárzó

Acoustimass 6 rendszer:
• Kockahangszórók:

Egy 6,35 cm-es Twiddler™ hangszóró

• Aktív Acoustimass modul:
Egy 13 cm-es hangsugárzó

A rendszer áramellátási paraméterei

Acoustimass 10 rendszer:
Egyesült Államok/Kanada: 100-127 V  50/270 Hz 60 W

Európa/Ausztrália: 220-240 V  50/270 Hz 60 W 

Acoustimass 6 rendszer:
Egyesült Államok/Kanada: 100-127 V  50/135 Hz 60 W

Európa/Ausztrália: 220-240 V  50/135 Hz 60 W

Csatlakoztathatóság:

Acoustimass 10 rendszer:
Kompatibilis a következő névleges értékekkel bíró A/C vevőegységekkel és erősítőkkel: 10-200 watt csatornánként, 4-8 ohm

Acoustimass 6 rendszer:
Kompatibilis a következő névleges értékekkel bíró A/C vevőegységekkel és erősítőkkel: 10-150 watt csatornánként, 4-8 ohm

Acoustimass 10 rendszer:

Kockahangszóró-sor és középső első hangszóró: 1 kg darabonként 

kockahangszóró-sor: 18,95 cm(ma.) x 8,32 cm(szé.) x 8,49 cm(mé.) 

középső első hangszóró: 8,70 cm(ma.) x 18,68 cm(szé.) x 8,27 cm(mé.) 

modul: 15,8 kg

41,4 cm(ma.) x 20,6 cm(szé.) x 64,3 cm(mé.)

Acoustimass 6 rendszer:
kockahangszóró: 0,45 kg darabonként

9,5 cm(ma.) x 8,3 cm(szé.) x 8,4 cm(mé.) 

Modul: 12,2 kg

41,4 cm(ma.) x 20,6 cm(szé.) x 56,6 cm(mé.) 
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