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Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki 
w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty. 
Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych 
obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków
Nazwa Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Ołów (Pb) Rtęć (Hg) Kadm (Cd) Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) Polibromowany bifenyl (PBB) Polibromowany difenyloeter (PBDE)

Polichlorowane bifenyle (PCB) X 0 0 0 0 0

Części metalowe X 0 0 0 0 0

Części z tworzyw szt. 0 0 0 0 0 0

Głośniki X 0 0 0 0 0

Kable X 0 0 0 0 0

0: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006. 

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Informacje prawne

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.
Numery seryjne znajdują się na panelu złączy modułu Acoustimass®. 

Numer seryjny:  ________________________________________________________________________________________________________________________

Numer modelu: _________________________________________________________________________________________________________________________

Data zakupu: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika.

©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób bez uzyskania pisemnego zezwolenia.
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System głośników stereo Bose® Acoustimass®

System głośników stereo Bose Acoustimass zapewnia przestrzenny, rzeczywisty dźwięk za pośrednictwem małych głośników o wysokiej 
jakości, gwarantując stałą jakość odtwarzanego dźwięku niezależnie od zawartości, źródła lub rozkładu pomieszczenia. 

Funkcje systemu
• Technologia zastosowana w głośnikach Bose Acoustimass zapewnia odtwarzanie pełnego i naturalnego dźwięku.

• Chowany moduł Acoustimass zapewnia głębokie tony niskie. 

• Głośniki można zamontować na ścianie, na stojakach stołowych lub na stojakach podłogowych (zestawy dostępne oddzielnie).

Rozpakowanie systemu 
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:

OSTRZEŻENIE:  Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na 
funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

Moduł Acoustimass Gumowe podkładki Przewody głośnikowe (2) Kable głośnikowe (2)

System Acoustimass 5
Głośniki Direct/Reflecting® seria II

System Acoustimass 3
Głośniki Virtually Invisible® seria II (2)

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić 
autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów 
umieszczonej w opakowaniu.

Wprowadzenie
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Przygotowanie systemu

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia
Umieść system poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od 
bezpośrednich źródeł ciepła.

Moduł Acoustimass® • Umieść moduł na gumowych podkładkach przy ścianie, w odległości nie większej niż 1,5 m od narożnika. Aby zwiększyć 
poziom głośności tonów niskich, umieść moduł bliżej narożnika. 

• Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu (szczególnie w przypadku gładkich 
powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna). 

• Pozostaw przynajmniej 5 cm odstępu między otworem a ścianą.

• Umieść co najmniej 0,6 m od odbiornika TV, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych obrazu na odbiorniku TV. Zwiększ 
odległość, jeśli pojawią się zakłócenia. 

Głośniki • Umieść głośniki w odległości 1–4,6 m od siebie.

• Umieść głośniki co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek odbiornika TV typu CRT (kineskopowego).

Przykładowe umiejscowienie systemu

Uwaga: Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass, aby zabezpieczyć podłogę.

PRZESTROGA: Podczas używania nie ustawiaj modułu Acoustimass na jego panelu przednim ani tylnym. 
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System Acoustimass 5
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Podłączanie głośników do modułu Acoustimass
Aby podłączyć głośniki do modułu Acoustimass, należy użyć dostarczonych kabli głośnikowych.

PRZESTROGA: Przed wykonaniem połączeń wyłącz i wypnij z sieci zasilania wszystkie komponenty. 

1. Wsuń wtyczkę L lewego kabla głośnikowego do lewego głośnika etykietą skierowaną do dołu. 

2. Wsuń wtyczkę R prawego kabla głośnikowego do prawego głośnika etykietą skierowaną do dołu.

PRZESTROGA: Nie należy podłączać wzmacniacza ani odbiornika bezpośrednio do głośników. Głośniki należy podłączyć do modułu 
Acoustimass w celu uniknięcia uszkodzenia systemu.

3. Podłącz drugi koniec lewego kabla głośnikowego do złącza L (lewy) OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS na panelu złączy modułu 
Acoustimass.

A. Wsuń przewód z oznaczeniem do dodatniego (+) złącza (z czerwonym oznaczeniem).

B. Wsuń przewód z bez oznaczenia do ujemnego (–) złącza (z czarnym oznaczeniem). 

4. Powtórz krok 3 dla prawego kabla głośnikowego, podłączając jego przewody do złącza R (prawy). 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

Mocowanie głośników
Głośniki systemu można zamocować na uchwytach ściennych, ustawić na stojakach stołowych lub stojakach podłogowych. Aby 
zwiększyć odległość między głośnikami a modułem Acoustimass, można również użyć dodatkowego przewodu głośnikowego oraz 
złącza Bose. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose lub odwiedzić witrynę 
www.Bose.com

PRZESTROGA: Nie należy używać żadnego innego sprzętu do montażu głośników.

Przygotowanie systemu

R L

System Acoustimass 3 System Acoustimass 5
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Przygotowanie systemu

Podłączanie modułu Acoustimass® do odbiornika lub wzmacniacza
Przewody głośnikowe bez wtyczek służą do podłączenia modułu Acoustimass do odbiornika lub wzmacniacza. Niniejszy system 
głośników obsługuje odbiorniki lub wzmacniacze o mocy od 10 do 200 watów na kanał, o impedancji od 4 do 8 ohmów. Należy 
skorzystać z podręcznika użytkownika odbiornika lub wzmacniacza. 

PRZESTROGA: Nieprawidłowe podłączenie przewodów może skutkować niskim poziomem tonów niskich lub ich brakiem i może 
doprowadzić do uszkodzenia systemu. 

1. Podłącz przewody głośnikowe do złączy INPUTS FROM AMP OR RECEIVER na tylnym panelu złączy modułu Acoustimass:

A. Podłącz przewód z oznaczeniem do złącza dodatniego (+) pary złączy wejściowych oznaczonych L (lewy).

B. Podłącz przewód bez oznaczenia do złącza ujemnego (–) pary złączy wejściowych oznaczonych L (lewy).

C. Powtórz kroki A i B dla pozostałych przewodów głośnikowych dla pary złączy wejściowych oznaczonych R (prawy). 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

2. Podłącz drugie końce kabli do złączy głośnikowych wzmacniacza lub odbiornika. 

A. Podłącz przewód z oznaczeniem podłączony do pary złączy wejściowych modułu oznaczonych L (lewy) do LEWEGO 
dodatniego (+) złącza wzmacniacza lub odbiornika. 

B. Podłącz przewód bez oznaczenia podłączony do pary złączy wejściowych modułu oznaczonych L (lewy) do LEWEGO 
ujemnego (–) złącza wzmacniacza lub odbiornika.

C. Powtórz kroki A i B dla przewodu podłączonego do pary złączy wejściowych modułu Acoustimass oznaczonych R (prawy) 
oraz PRAWEJ pary złączy wejściowych wzmacniacza lub odbiornika. 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

Przed podłączeniem do odbiornika lub wzmacniacza:
• Upewnij się, że żadna z żył przewodu z żadnego ze złączy nie styka się z innym złączem. Takie „zmostkowane” przewody wywołują 

zwarcia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia odbiornika lub wzmacniacza.

• Aby uniknąć uszkodzenia głośników, sprawdź poprawność wszystkich połączeń. Upewnij się, że głośniki są podłączone do modułu, 
a nie bezpośrednio do wzmacniacza lub odbiornika.

Sprawdzanie systemu
Po podłączeniu do zasilania wzmacniacza i modułu Acoustimass® system powinien zachowywać się w następujący sposób:

• Po przełączeniu we wzmacniaczu balansu w lewo dźwięk dochodzi wyłącznie z lewego głośnika modułu Acoustimass.

• Po przełączeniu we wzmacniaczu balansu w prawo dźwięk dochodzi wyłącznie z prawego głośnika modułu Acoustimass.

• Po ustawieniu balansu w pozycji centralnej muzyka i niskie tony powinny mieć taką samą lub większą głośność niż przy ustawieniu 
balansu w lewo lub w prawo.

Jeśli system nie zachowuje się w opisany sposób, należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone (dodatni do 
dodatniego, ujemny do ujemnego). Jeśli system nadal nie działa poprawnie, patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 8.

Opis automatycznej ochrony systemu
Podczas odtwarzania dźwięku o dużej głośności następuje aktywacja obwodu automatycznej ochrony systemu Acoustimass, 
który zabezpiecza system przed przepięciem elektrycznym lub przeciążeniem. Gdy ma to miejsce, można zaobserwować niewielkie 
zmniejszenie poziomu głośności. Oznacza to, że napięcie wejściowe przekroczyło bezpieczny poziom. Ustawianie głośności na takim lub 
wyższym poziomie na dłuższy czas jest niezalecane.
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Rozwiązywanie problemów

Problem Zalecane czynności

Zniekształcony dźwięk lub 
brak dźwięku

• Odłącz wzmacniacz lub odbiornik od systemu i podłącz ponownie moduł Acoustimass® do innego poprawnie 
działającego wzmacniacza lub odbiornika. Jeśli teraz system działa, problem dotyczy wzmacniacza lub odbiornika. 

• Wyłącz wzmacniacz lub odbiornik i sprawdź prawidłowość wszystkich połączeń pomiędzy głośnikami, modułem 
oraz wzmacniaczem lub odbiornikiem.

• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, przeczytaj podręcznik użytkownika 
wzmacniacza lub odbiornika.

• Patrz rozdział „Sprawdzanie kanałów głośnikowych odbiornika lub wzmacniacza”.

Sprawdzanie kanałów głośnikowych odbiornika lub wzmacniacza
Jeśli jeden z głośników nie odtwarza dźwięku lub emitowany przez niego dźwięk jest zniekształcony, może to oznaczać, że kanał 
głośnikowy wzmacniacza lub odbiornika jest uszkodzony.

1. Odłącz oba kable głośnikowe od wzmacniacza lub odtwarzacza. 

2. Podłącz kabel ze złącza modułu Acoustimass® oznaczonego L INPUTS do prawego złącza głośnikowego we wzmacniaczu lub 
odbiorniku.

3. Odłącz oba kable głośnikowe od wzmacniacza lub odtwarzacza. Podłącz kabel ze złącza modułu Acoustimass® oznaczonego 
L INPUTS do prawego złącza głośnikowego we wzmacniaczu lub odbiorniku.

4. We wzmacniaczu lub odbiorniku ustaw balans całkowicie w prawo i włącz zasilanie. Jeśli lewy głośnik odtwarza teraz dźwięk 
prawidłowo, lewy kanał głośnikowy wzmacniacza lub odbiornika może być uszkodzony.

5. Powtórz procedurę sprawdzania dla prawego głośnika, podłączając kabel ze złącza modułu oznaczonego R INPUTS do lewego 
złącza głośnikowego wzmacniacza lub odbiornika.

PRZESTROGA: NIE WOLNO podłączać drugiego głośnika do kanału, który może być uszkodzony. Jeśli kanał jest uszkodzony, 
może to spowodować uszkodzenie systemu Acoustimass.

Czyszczenie
• Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.

• W pobliżu elementów systemu nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków 
czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.

• Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.

• Można odkurzać osłony głośników. Aby uniknąć uszkodzenia głośników znajdujących się bezpośrednio pod osłoną, należy użyć niskiej 
mocy ssania.

Dział Obsługi Klientów
Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów 
umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja
System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej 
razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. 
Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące 
gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.com.nz/warranty.

Konserwacja
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Informacja techniczna

Zgodność
Zgodny z odbiornikami lub wzmacniaczami o impedancji 4–8 ohmów.

Zgodny z odbiornikami lub wzmacniaczami o mocy 10–100 watów na kanał.

Moc wg standardu IEC: 50 watów na kanał

Zalecenia dotyczące przewodów
W oparciu o maksymalną dewiację charakterystyki częstotliwościowej wynoszącą ±0,5 dB.

Grubość Długość

0,75 mm2 Maksymalnie 9 m

1,5 mm2 Maksymalnie 14 m
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