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Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att 
skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller 
affären där du köpte produkten. 
Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga 
EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Namn Giftiga eller farliga ämnen och delar

Bly (Pb) Kvicksilver (Hg) Kadmium (Cd) Sexvärt krom (CR(VI)) Polyklorerad bifenyl (PBB) Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)

PCB:er X 0 0 0 0 0

Metall X 0 0 0 0 0

Plast 0 0 0 0 0 0

Högtalare X 0 0 0 0 0

Kablar X 0 0 0 0 0

0: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006. 

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Förordningar

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.
Serienummer och modellnummer finns på kontaktpanelen på Acoustimass®-modulen. 

Serienummer:  _________________________________________________________________________________________________________________________

Modellnummer: ________________________________________________________________________________________________________________________

Inköpsdatum: __________________________________________________________________________________________________________________________

Spara inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
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Om stereohögtalarsystemet Bose® Acoustimass®

Stereohögtalarsystemet Bose Acoustimass ger ett fylligt och äkta ljud från små högtalare med hög prestanda. Det levererar ett jämnt ljud 
oberoende av innehåll, källenhet eller rumsförutsättningar. 

Systemegenskaper
• Tekniken i Bose Acoustimass-högtalarna gör att de kan leverera ett komplett och naturligt ljud.

• Acoustimass-modul för kraftfull basåtergivning (kan döljas). 

• Högtalare kan monteras på väggen eller på stativ på bordet eller golvet (tillbehör säljs separat).

Packa upp systemet 
Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

VARNING:  Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka 
implantat av medicinsk enhet.

Acoustimass-modul Gummitassar (2) högtalarledningar (2) högtalarkablar

Acoustimass 5-system
(2) Direct/Reflecting® series II-högtalare

Acoustimass 3-system
(2) Virtually Invisible® series II-högtalare

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. 
Se adresslistan som finns i kartongen.

Inledning
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Installation

Riktlinjer för placering
Installera inte systemet vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Acoustimass®-modul • Placera modulen på gummitassarna längs med väggen inom 1,5 m från hörnet. Du ökar basen genom att flytta modulen 
närmare ett hörn. 

• Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att modulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, 
glas eller välpolerat trä. 

• Lämna minst 50 mm mellan öppningen och väggen.

• Placera den minst 60 centimeter från TV:n för att undvika magnetiska störningar på TV-bilden. Flytta den längre bak om 
störningar fortfarande förekommer. 

Högtalare • Placera högtalarna 1 till 4,6 m från varandra.

• Se till att högtalaren inte är närmare än 15 cm från en bildrörs-TV (CRT).

Exempel på systemplacering

Obs! Sätt fast gummitassarna på Acoustimass-modulen för att skydda golvet.

TÄNK PÅ: Placera inte Acoustimass-modulen på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används. 
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Ansluta högtalarna till Acoustimass-modulen
Använd de medföljande högtalarkablarna för att ansluta högtalarna till Acoustimass-modulen.

TÄNK PÅ: Stäng av och koppla från alla komponenter innan du gör några anslutningar. 

1. Sätt in den vänstra högtalarkabelns L-kontakt i den vänstra högtalaren. Vänd märket nedåt. 

2. Sätt in den högra högtalarkabelns R-kontakt i den högra högtalaren. Vänd märket nedåt.

TÄNK PÅ: Anslut inte förstärkaren eller mottagaren direkt till högtalarna. Anslut högtalarna till Acoustimass-modulen för att undvika att 
systemet skadas.

3. Anslut den andra änden av den vänstra högtalarkabeln till L-kontakten (vänster) för OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS på 
Acoustimass-modulens anslutningspanel.

A. Sätt in den markerade ledningen i den positiva (+) kontakten (med röd markering).

B. Sätt in den omarkerade ledningen i den negativa (-) kontakten (med svart markering). 

4. Upprepa steg 3 för den högra högtalarkabeln och anslut dess ledningar till R-kontakten (höger). 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

Montera högtalarna
Du kan placera systemhögtalarna på väggfästen, bordsstativ eller golvstativ. Du kan även använda fler högtalarledningar och Bose-
kontakter för att öka avståndet mellan högtalarna och Acoustimass-modulen. Om du vill köpa dessa tillbehör ska du kontakta en Bose-
återförsäljare eller besöka www.Bose.com

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera högtalarna.

Installation

R L

Acoustimass 3-system Acoustimass 5-system
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Installation

Ansluta Acoustimass®-modulen till mottagare eller förstärkare
Högtalarledningarna utan kontaktdon används för att ansluta Acoustimass-modulen till en mottagare eller en förstärkare. 
Högtalarsystemet är anpassat för mottagare och förstärkare från 10 till 200 watt per kanal och med 4 till 8 ohms impedans. 
Se bruksanvisningen för din mottagare eller förstärkare. 

TÄNK PÅ: Felaktig ledningsdragning resulterar i låg eller ingen bas, dessutom kan systemet skadas. 

1. Anslut högtalarledningarna till kontakterna INPUTS FROM AMP OR RECEIVER på baksidan av Acoustimass-modulen:

A. Anslut den markerade ledningen till den positiva (+) kontakten vid det vänstra ingångskontaktparet (L).

B. Anslut den omarkerade ledningen till den negativa (-) kontakten vid det vänstra ingångskontaktparet (L).

C. Repetera steg A och B för de andra högtalarledningarna för det högra ingångskontaktparet (R). 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

2. Anslut de andra ändarna för kablarna till högtalarkontakterna på mottagaren eller förstärkaren. 

A. Anslut den markerade ledningen från det vänstra ingångskontaktparet (L) på modulen till den vänstra (LEFT) positiva (+) 
kontakten på förstärkaren eller mottagaren. 

B. Anslut den omarkerade ledningen från det vänstra ingångskontaktparet (L) på modulen till den vänstra (LEFT) negativa (-) 
kontakten på förstärkaren eller mottagaren.

C. Upprepa steg A och B med ledningen ansluten till det högra ingångskontaktparet (R) på Acoustimass-modulen och det högra 
(RIGHT) ingångskontaktparet på förstärkaren eller mottagaren. 

– R + – L +OUTPUTS
TO CUBE SPEAKERS

– R + – L +INPUTS
FROM AMP OR RECEIVER

Tänk på följande innan du ansluter mottagare eller förstärkare:
• Kontrollera att inga lösa delar från ledningen vid kontakterna ligger an mot någon annan kontakt. Sådana "bryggade" ledningar skapar 

kortslutning, vilken kan skada förstärkaren eller mottagaren.

• Kontrollera alla anslutningar för att undvika att högtalarna skadas. Se till att ansluta högtalarna till modulen och inte direkt till 
mottagaren eller förstärkaren.

Kontrollera systemet
När du sätter på förstärkaren och Acoustimass®-modulen ska systemet reagera enligt följande:

• När du vrider balanskontrollen på förstärkaren åt vänster ska ljudet endast komma från Acoustimass-modulen och den vänstra 
högtalaren.

• När du vrider balanskontrollen på förstärkaren åt höger ska ljudet endast komma från Acoustimass-modulen och den högra högtalaren.

• När du ställer in balanskontrollen på mittpositionen ska musik med bas vara densamma eller starkare än om du väljer att ställa in den 
åt vänster eller höger.

Om systemet inte svarar så som det är tänkt ska du kontrollera att alla anslutningar, positiv till positiv och negativ till negativ, är korrekt 
gjorda. Om systemet inte svarar korrekt ska du läsa ”Felsökning” på sidan 8.

Det automatiska systemskyddet
När du spelar upp ljud med hög volym aktiveras den automatiska skyddskretsen i Acoustimass-systemet för att förhindra att systemet 
skadas av felkoppling och överbelastning. När detta inträffar kommer du att märka att volymen sänks något. Detta indikerar att 
inmatningen överstiger säkerhetsnivån. Att ställa in volymen på denna nivå eller högre under längre perioder är inte att rekommendera.
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Felsökning

Problem Åtgärd

Förvrängt eller inget ljud • Koppla från förstärkaren eller mottagaren från systemet och återanslut Acoustimass®-modulen till en annan förstärkare 
eller mottagare som du vet fungerar. Om systemet fungerar nu finns problemet i din förstärkare eller mottagare. 

• Stäng av förstärkaren eller mottagaren och kontrollera samtliga anslutningar mellan högtalarna, modulen och 
förstärkaren eller mottagaren.

• I bruksanvisningen för förstärkaren eller mottagaren finns mer felsökningsinformation.

• Se ”Kontrollera högtalarkanalerna för förstärkaren eller mottagaren”.

Kontrollera högtalarkanalerna för förstärkaren eller mottagaren
Om du inte hör något ljud från en av högtalarna eller om ljudet är förvrängt, kan det vara något fel i förstärkarens eller mottagarens 
högtalarkanal.

1. Koppla från båda högtalarkablarna från förstärkaren eller mottagaren. 

2. Återanslut kabeln från Acoustimass®-modulens L-ingångar till förstärkarens eller mottagarens kontakter för höger högtalare.

3. Koppla från båda högtalarkablarna från förstärkaren eller mottagaren. Återanslut kabeln från Acoustimass®-modulens L-ingångar till 
förstärkarens eller mottagarens kontakter för höger högtalare.

4. Vrid förstärkarens eller mottagarens balanskontroll helt åt höger och sätt på enheten. Om du hör ljud från den vänstra högtalaren kan 
det vara något fel i förstärkarens eller mottagarens vänstra högtalarkanal.

5. Upprepa kontrollen för den högra högtalaren, återanslut kabeln från modulens R-ingångar till förstärkarens eller mottagarens 
kontakter för vänster högtalare.

TÄNK PÅ: Anslut INTE den andra högtalaren till den eventuellt defekta kanalen. Om det är något fel med kanalen kan detta skada 
ditt Acoustimass-system.

Rengöring
• Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.

• Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, 
ammoniak eller slipmedel.

• Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

• Du kan också dammsuga högtalarfronterna. Du undviker att skada högtalarelementen, som finns där bakom, om du inte använder för 
kraftig suginställning.

Kundtjänst
Kontakta Bose® kundtjänst om du behöver hjälp. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti
Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i 
förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien eller Nya Zeeland. På webbplatsen  
www.bose.com.au/warranty och www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Skötsel och underhåll
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Teknisk information

Kompatibilitet
Kompatibel med mottagare eller förstärkare på 4 – 8 ohm

Kompatibel med mottagare eller förstärkare på 10 – 100 watt per kanal

IEC klassificering: 50 watt per kanal

Rekommendationer för ledningar
Baserat på maximal resonansavvikelse på ± 0,5 dB.

Tjocklek Längd

0,75 mm2 maximalt 9 m

1,5 mm2 maximalt 14 m
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