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

Fontos biztonsági utasítások
1. Olvassa el ezeket az utasításokat.

2. Őrizze meg őket.

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 közelébe 
(ideértve az erősítőket is).

9.  A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, 
dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, 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.
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VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS:

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

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

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

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által 
használt beültethető orvostechnikai eszközre.

• A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.

• Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen 
vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.

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

• NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.

• Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.

• NE használja járművekben és hajókon.

• A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábelei nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a 
megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.

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

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

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

• A termékcímke a termék alján található.
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Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. 
Az üzemeltetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, 
(2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási 
határértékeknek.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot 
kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

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

W52 csak beltéri használatra

Vevőkategória = 2

Megfelel az IDA követelményeinek.

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

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások
XII. törvénycikk
A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, 
a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott 
kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem 
módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk
A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak 
interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba 
kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési 
törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó 
vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

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

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy 
megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. 
A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a 
környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további 
információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az 
üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.
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Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrész neve Ólom 
(Pb)

Higany 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Hat vegyértékű 
króm (Cr(VI))

Polibrómozott 
bifenil (PBB)

Polibrominált 
difeniléter (PBDE)

NYÁK-ok X O O O O O

Fémrészek X O O O O O

Műanyag részek O O O O O O

Hangsugárzók X O O O O O

Kábelek X O O O O O

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

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

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

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

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing 
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnja a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és 
más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

©2018 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében 
sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.
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Állítsa össze házimozirendszerét
Az Acoustimass® 300 vezeték nélküli mélyhangmodul a moduláris házimozirendszer 
része. Kompatibilis a SoundTouch® 300 hangsugárzóval és az opcionális Virtually 
Invisible® 300 vezeték nélküli térhatású hangszórókkal (nincs mellékelve). 
A mélyhangmodult és a térhatású hangszórókat, illetve a második mélyhangmodult 
bármikor vezeték nélkül párosíthatja, ha még gazdagabb, még inkább térhatású 
hangokat szeretne produkálni.

A térhatású hangszórókat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójától vagy a 
www.Bose.com webhelyről. 

Kicsomagolás
Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

Skipper_OG_UNPACK_SkipperAcoustimass® 300 vezeték nélküli 
mélyhangmodul

Tápkábel*

*Több elektromos csatlakozózsinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő 
csatlakozózsinórt.

Megjegyzés: Ha a termék bármely része sérült, vagy ha a mélyhangmodul üvegje 
eltörött, ne használja a terméket. Forduljon a Bose® hivatalos 
viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.
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Irányelvek az elhelyezéshez
A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli 
eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). A rendszert ne tegye fémből készült 
szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és 
közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

• Állítsa a mélyhangmodult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, 
vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában.

• Válasszon egy stabil és sík felületet. A rezgés miatt a mélyhangmodul elmozdulhat, 
főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán.

• A mélyhangmodul első oldalát (a TÁPCSATLAKOZÓVAL ellenkező oldalát) helyezze 
legalább 7,6 cm-re más felületektől. Az akusztika romolhat, ha az ezen oldal alján lévő 
port takarásban van.

• Ha szeretné fokozni a mélyhangokat, a modult helyezze falak közelébe vagy egy 
sarokba. Ha szeretné enyhíteni a mélyhangokat, a modult helyezze távolabb a falaktól 
és a sarkoktól.

• NE helyezzen más tárgyakat a mélyhangmodul tetejére.

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

Példa a rendszer elhelyezésére

FIGYELEM: Használat közben a mélyhangmodult ne helyezze a tetejére vagy az oldalára.
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Másik mélyhangmodul elhelyezése
Mindkét mélyhangmodult próbálja különböző helyekre tenni, és így próbálgatni, 
mi a legmegfelelőbb az Ön zenehallgatási környezete számára. Miután a modult új 
helyre helyezte, futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást (lásd: 15. oldal). 
Ha fokozni szeretné a mélyhangok hatását, helyezze a modulokat egymáshoz vagy 
falakhoz, sarkokhoz közelebb.
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Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a mélyhangmodul  csatlakozójába.

2. A hálózati csatlakozózsinór másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, 
működő elektromos hálózati aljzathoz.
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Párosítás a SoundTouch® 300 
hangsugárzóval
A mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangsugárzó vezeték nélküli párosításához 
helyezze a hangsugárzót párosítási módba a távvezérlő segítségével.

1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® gombot .

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a hangsugárzó kapcsolatjelző fénye 
 fehéren nem villog.

A párosítás után a mélyhangmodul hangjelzést ad. A modul hátulján található 
STATUS jelzőfény és a hangsugárzón lévő  fehéren világít. 

1

2

Megjegyzések: 

• A párosítás néhány percig tart.

• Ha a mélyhangmodul és a hangsugárzó párosítása sikertelen, lásd: „Hibaelhárítás”, 
22. oldal.
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Második mélyhangmodul párosítása 
(opcionális)
A második mélyhangmodul párosításával egységesebb vagy erőteljesebb 
mélyhangokat produkálhat a zenehallgatási környezet teljes területén.

Megjegyzések: 

• A második mélyhangmodul elhelyezésével kapcsolatban lásd: 10. oldal.

• Ha a jelenlegi mélyhangmodulja 3,5 mm-es sztereókábellel (lásd: 25. oldal) 
csatlakozik a hangsugárzóhoz vagy a rendszerhez, másik mélyhangmodul nem 
párosítható.

Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval
Ismételje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal).

Párosítás a Lifestyle® 650/600 házimozirendszerrel
1. A Lifestyle® 650/600 távvezérlőjén nyomja meg a SETUP gombot.

2. A UNIFY® menüben válassza a Hangszóró-kezelő elemet, majd válassza a 
Beállítás Második mélyhangmodul lehetőséget.

3. A második mélyhangmodul párosításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
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A hang ellenőrzése
1. Kapcsolja be a tévét.

2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:

• Kapcsolja be a forrást.

• Ha a másodlagos forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő 
bemenetét. Ha a SoundTouch® 300 távvezérlőjét még nem programozta be, lehet, 
hogy másik távvezérlőt kell használnia.

3. Kapcsolja be a SoundTouch® 300 hangsugárzót.

A mélyhangmodul hangokat fog kibocsátani.

Megjegyzés: Ha nem hallható hang a mélyhangmodulból, lásd: 22. oldal.
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Az ADAPTiQ® hangkalibráció bemutatása
Miután elvégezte a mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangsugárzó párosítását, 
a legjobb akusztikus teljesítmény érdekében futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációs 
eljárást. Az ADAPTiQ hangkalibráció öt hangmérés alapján a helyiség akusztikájához 
igazítja a rendszer hangját. A hangkalibráláshoz szükség van kb. 10 percre, amíg a 
helyiségben csend van.

Az ADAPTiQ hangkalibráció közben az ADAPTiQ fejhallgató tetején lévő mikrofon 
(a hangsugárzóhoz mellékelve) a helyiség akusztikai jellemzőinek mérésével 
meghatározza az optimális hangminőséget.

Ha már nem rendelkezik az ADAPTiQ fejhallgatóval, akkor a Bose® ügyfélszolgálatától 
igényeljen másikat. 

Megjegyzés: Ha a Virtually Invisible® 300 vezeték nélküli térhatású hangszórókat is 
szeretné a hangsugárzóval párosítani, akkor az ADAPTiQ hangkalibráció 
futtatása előtt párosítsa a hangszórókat. Lásd a Virtually Invisible® 300 
rövid üzembe helyezési útmutatóját vagy kezelési útmutatóját.

Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás futtatása
1. Az ADAPTiQ fejhallgató kábelét (a SoundTouch® 300 hangsugárzóhoz mellékelve) 

dugja a hangsugárzó hátulján lévő ADAPTiQ csatlakozóba. 

2. Tegye az ADAPTiQ fejhallgatót a fejére.
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3. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® gombot .

4. Tartsa lenyomva a  gombot mindaddig, amíg a hangsugárzó tévé jelzőfénye ( ) 
és a Bluetooth® jelzőfénye ( ) zölden nem világít. 

1

2

Megkezdődik az ADAPTiQ® eljárás.

Megjegyzés: Ha nem a saját nyelvét hallja, nyomja meg a navigációs panel  és 
 gombját a nyelvek listájának meghallgatásához. A nyelv 

visszaállításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a  gombot.

5. Kövesse a hangutasításokat, amíg az ADAPTiQ eljárás be nem fejeződik.

Ha hibaüzenetet hall, és nem sikerül elvégeznie az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást, 
lásd: 24. oldal.

6. Húzza ki az ADAPTiQ fejhallgatót a hangsugárzóból, és tegye el egy biztonságos helyre.

Ha a térhatású hangszórókat vagy a második mélyhangmodult később párosítja, 
vagy a rendszert áthelyezi, falra szereli, illetve a bútorokat átrendezi, futtassa le 
ismét az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást az optimális hangminőség érdekében.
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A mélyhangszint beállítása
A rendszer mélyhangbeállításait a SoundTouch® alkalmazás és a távvezérlő 
segítségével is megadhatja. A SoundTouch® alkalmazással kapcsolatban tekintse meg 
a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját. 

1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a  gombot.

A hangsugárzó jelzőfényei az alábbi ábrán látható módon jelzik az aktuális 
mélyhangbeállításokat. 

Mélyhangbeállítás Jelzőfény működése
+4

+3

+2

+1

0 (alapérték)

-1

-2

-3

-4
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2. A távvezérlővel:

• Nyomja meg a  gombot a mélyhangszint növeléséhez.

• Nyomja meg a  gombot a mélyhangszint csökkentéséhez.

3. Nyomja meg az  gombot. 

A hangsugárzó menti a beállításokat.

Megjegyzés: A kizárólag párbeszédeket tartalmazó műsorok, például hírek vagy 
beszélgetőshow-k optimális hangminőségének biztosításához 
engedélyezze a párbeszéd módot. További információkért tekintse meg a 
SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját.

A mélyhangszint alaphelyzetbe állítása
Tartsa lenyomva a távvezérlő  gombját mindaddig, amíg a hangsugárzó 
SoundTouch® jelzőfénye ( ) kétszer fel nem villan.

A mélyhangbeállítás visszaáll a gyári alapértékekre.
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Rendszer állapotjelzője
A modul hátoldalán lévő STATUS jelzőfény a rendszer állapotát mutatja.

Jelzőfény működése Rendszerállapot
Folyamatosan fehéren világít Csatlakoztatva a hangsugárzóhoz

Fehéren villog A rendszerszoftver frissítésének letöltése

Folyamatos borostyánsárga 
(halvány)

Nem csatlakozik a hangsugárzóhoz

Sárga villogás Párosításra kész

Ki Energiakímélő mód

Piros villogás Firmware-hiba. Hívja a Bose® ügyfélszolgálatát.

R E N D S Z E R I N F O R M ÁC I Ó K  B E G Y Ű J T É S E
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Tisztítás
Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a 
rendszerre.

• A rendszer külsejét a termékkel szállított tisztítókendővel vagy más puha, száraz 
ruhával törölje át.

• Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében. 

• Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy 
súrolószert tartalmazó tisztítószert. 

• Ügyeljen arra, hogy ne essen semmi a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat
A rendszer használatával kapcsolatos további információk:

• Látogasson el a global.Bose.com/Support/AM300 webhelyre.

• Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. 
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A korlátozott garanciával kapcsolatos 
információk
A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részletes leírását 
a termék dobozában található garanciakártya tartalmazza. A garanciális szolgáltatás 
igénybe vételével és a termék regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a 
kártyán. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való 
jogosultságát.

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 global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html vagy a 
global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html címen.

Műszaki adatok
Névleges bemeneti teljesítmény: 100-240 V  50/60 Hz, 180 W

Szervizcsatlakozó
A SERVICE feliratú csatlakozó kizárólag szervizelési célokra használható. Ne dugjon 
semmilyen kábelt ebbe a csatlakozóba. 
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Ha a mélyhangmodullal kapcsolatban problémákat észlel:

• Húzza ki a mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangsugárzó tápkábeleit, várjon 
30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.

• Csatlakoztassa a többi kábelt.

• Ellenőrizze a rendszer állapotjelzőjének állapotát (lásd: 19. oldal).

• A mélyhangmodult és a SoundTouch® 300 hangsugárzót vigye távolabb a lehetséges 
interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, 
mikrohullámú sütők stb.).

• Vigye a SoundTouch® 300 hangsugárzót a vezeték nélküli útválasztó vagy 
mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

• A mélyhangmodult az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 
9. oldal).

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

Gyakori megoldások
Az alábbi táblázatban a gyakran előforduló problémák leírását és lehetséges elhárítását 
ismertetjük.

Jelenség Megoldás
A mélyhangmodult 
nem sikerül 
párosítani a 
hangsugárzóval

• Ismételje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal).

• Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangsugárzóhoz egy 3,5 mm-es 
sztereokábellel (lásd: 25. oldal). Ha nem rendelkezik 3,5 mm-
es sztereokábellel (amelyek fejhallgatókhoz és mobileszközökhöz 
gyakorta használatosak), a Bose® ügyfélszolgálatától igényeljen egyet. 
A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt.
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Jelenség Megoldás
Szakadozó hang 
vagy nincs hang

• Kapcsolja vissza a rendszer hangját.

• Növelje a hangerőt.

• Dugja be a hangsugárzó HDMI™-kábelét a tévé ARC vagy Audio Return 
Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI (ARC) 
csatlakozóval, az optikai kábellel csatlakoztassa a hangsugárzóhoz 
(lásd a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját).

• A hangsugárzó optikai kábelét dugja a tévé Output vagy OUT jelölésű 
csatlakozójába (ne használja az Input vagy IN feliratú csatlakozót).

• Ellenőrizze, hogy a tévé képes-e megszólaltatni a csatlakoztatott 
forrásokból származó hangot, és engedélyezze a hangkimenetet (lásd a 
tévé kezelési útmutatóját). 

• Ismételje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal).

• Ha a forrás a tévéhez csatlakozik:

 – Válassza ki a megfelelő tévébemenetet (lásd a SoundTouch® 300 
kezelési útmutatóját).

 – Csatlakoztassa a forrást közvetlenül a hangsugárzóhoz, és válassza 
ki a megfelelő beállításokat a SoundTouch® alkalmazásban a forrás 
hangjának közvetlen lejátszásához (lásd a SoundTouch® 300 kezelési 
útmutatóját).

• A rendszerszoftver frissítése: 

1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® 
gombot .

2.  Tartsa lenyomva a feliratozás gombját ( ), amíg a hangsugárzó 
Wi-Fi® jelzőfénye ( ), tévé jelzőfénye ( ), SoundTouch® jelzőfénye 
( ) és Bluetooth jelzőfénye ( ) el nem kezd fehéren villogni.

Megjegyzés: A frissítés 10 percet vagy annál hosszabb időt is 
igénybe vehet. 

Gyenge vagy 
torz hang

• Ha lehetséges, tesztelje más források hangját.

• Távolítsa el a védőfóliákat a mélyhangmodulról.

• Futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációt (lásd: 15. oldal).

Túl erősek vagy 
túl gyengék a 
mélyhangok

• Módosítsa a rendszer mélyhangbeállítását (lásd: 17. oldal).

• Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt (lásd: 15. oldal).

• A mélyhangmodult vigye távolabb a közeli falaktól és sarkoktól.
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Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást nem 
sikerült befejezni 
Hallgassa meg a hangos üzeneteket, amelyek a következő hibákra hívhatják fel a figyelmét:

Hibaüzenet Probléma Teendő
1 Az ADAPTiQ fejhallgatón 

lévő mikrofon nem 
érzékeli a hangot.

• Csatlakoztassa az összes kábelt.

• Húzza ki az ADAPTiQ fejhallgató kábelét, majd 
dugja be ismét teljesen a hangsugárzó ADAPTiQ 
csatlakozójába.

• Győződjön meg róla, hogy az ADAPTiQ 
fejhallgató felső részén lévő mikrofonnyílást 
semmi sem takarja.

• Lehet, hogy az ADAPTiQ fejhallgató megsérült. 
A Bose® ügyfélszolgálatától rendeljen 
cserealkatrészt. 

2 A szobában túl nagy a 
hangzavar.

Futtassa le ismét az ADAPTiQ hangkalibrációs 
eljárást akkor, amikor a szobában csend van.

3 Az ADAPTiQ fejhallgató 
túl közel van a 
hangszórókhoz.

Vigye távolabb az ADAPTiQ fejhallgatót a 
hangszóróktól.

4 A hangterek túl 
hasonlóak.

Válasszon az előző hangtértől kb. 3−6 méter 
távolságra lévő másik hangteret.

5 Az ADAPTiQ fejhallgató 
mozgás miatt nem képes 
elvégezni a méréseket.

Tartsa mozdulatlanul a fejét.

A hiba elhárítása után futtassa le újra az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást 
(lásd: 15. oldal).

Ha ezektől eltérő hibaüzenetet hall, további utasításokért hívja a Bose ügyfélszolgálatát. 
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A mélyhangmodult nem sikerült párosítani 
a hangsugárzóval
Ha a mélyhangmodult nem sikerül párosítani a hangsugárzóval, próbálja a modult egy 
3,5 mm-es sztereokábellel a hangsugárzóhoz csatlakoztatni (nem tartozéka a terméknek).

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábellel (amelyek 
fejhallgatókhoz és mobileszközökhöz gyakorta használatosak), a Bose® 
ügyfélszolgálatától igényeljen egyet. A helyi elektromos szaküzletben is 
megvásárolhatja ezt a tételt.

1. A 3,5 mm-es sztereokábel egyik végét dugja be a mélyhangmodul hátulján lévő 
ACOUSTIMASS IN csatlakozóba. 

2. A kábel másik végét csatlakoztassa a SoundTouch® 300 hangsugárzó ACOUSTIMASS 
csatlakozójába. 

3. Ellenőrizze, hogy van-e hang (lásd: 13. oldal).



©2018 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM772090 Rev. 05


	00_Cover
	01_AM772090_04_ENG_print
	Getting Started
	Building your entertainment system
	Unpacking
	Placement guidelines
	Placing a second bass module


	Setting Up the Bass Module 
	Connecting to power
	Pairing with a SoundTouch® 300 soundbar
	Pairing a second bass module (optional)
	Pair with a SoundTouch® 300 soundbar
	Pair with a Lifestyle® 650/600 home entertainment system


	Finishing Setup
	Checking for sound
	About ADAPTiQ® audio calibration
	Running ADAPTiQ® audio calibration


	Using the Bass Module 
	Adjusting the bass setting

	Gathering System Information
	System status indicator

	Care and Maintenance
	Cleaning
	Customer service
	Limited warranty information
	Technical information
	Service connector

	Troubleshooting
	Common solutions
	Unable to complete 
ADAPTiQ® audio calibration 
	Unable to pair bass module with soundbar


	02_AM772090_04_DAN_print
	Sådan kommer du i gang
	Bygning af dit underholdningssystem
	Udpakning
	Retningslinjer for placering
	Placering af et ekstra basmodul


	Opsætning af basmodulet 
	Tilslutning af strøm
	Parring med en SoundTouch® 300 soundbar
	Parring af et ekstra basmodul (tilbehør)
	Par med en SoundTouch® 300 soundbar
	Par med et Lifestyle® 650/600-underholdningssystem


	Afslutning af opsætning
	Kontrol af lyden
	Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering
	Kørsel af ADAPTiQ®-lydkalibrering


	Brug af basmodulet 
	Justering af basindstillingen

	Indsamling af systemoplysninger
	Systemstatusindikator

	Pleje og vedligeholdelse
	Rengøring
	Kundeservice
	Information om den begrænsede garanti
	Tekniske oplysninger
	Servicestik

	Fejlfinding
	Almindelige løsninger
	Kan ikke fuldføre ADAPTiQ®-lydkalibrering 
	Kan ikke parre basmodulet med soundbar


	03_AM772090_04_DEU_print
	Erste Schritte
	Erstellen Ihres Entertainment-Systems
	Auspacken
	Aufstellungshinweise
	Aufstellen eines zweiten -Bassmoduls


	Einrichten des Bassmoduls 
	Anschluss an das Stromnetz
	Abstimmen mit einer SoundTouch® 300-Soundbar
	Abstimmen eines zweiten -Bassmoduls (optional)
	Abstimmen mit einer SoundTouch® 300-Soundbar
	Abstimmen eines Lifestyle® 650/600 Home Entertainment-Systems


	Setup fertigstellen
	Überprüfen des Tons
	Über die ADAPTiQ®-Audiokalibrierung
	Ausführen der ADAPTiQ®-Audiokalibrierung


	Verwenden des Bassmoduls 
	Anpassen der Basseinstellung

	Sammeln der Systeminformationen
	Systemstatusanzeige

	Pflege und Wartung
	Reinigung
	Kundendienst
	Eingeschränkte Garantie
	Technische Daten
	Serviceanschluss

	Fehlerbehebung
	Gängige Lösungen
	ADAPTiQ®-Audiokalibrierung kann nicht ausgeführt werden 
	Bassmodul kann nicht mit der Soundbar abgestimmt werden


	04_AM772090_04_DUT_print
	Aan de slag
	Je eigen entertainmentsysteem bouwen
	Uitpakken
	Richtlijnen voor plaatsing
	Een tweede basmodule plaatsen


	De basmodule installeren 
	Op het lichtnet aansluiten
	Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen
	Een tweede basmodule koppelen (optioneel)
	Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen
	Koppelen met een Lifestyle® 650/600-home-entertainmentsysteem


	De installatie afronden
	Controleren of er geluid is
	Over ADAPTiQ®-audiokalibratie
	De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren


	Gebruik van de basmodule 
	De lage tonen instellen

	Systeeminformatie verzamelen
	Statuslampje

	Verzorging en onderhoud
	Schoonmaken
	Klantenservice
	Informatie over de beperkte garantie
	Technische informatie
	Serviceaansluitpunt

	Problemen oplossen
	Veelgebruikte oplossingen
	De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet worden voltooid 
	De basmodule kan niet met de soundbar worden gekoppeld


	05_AM772090_04_ESP_print
	Introducción
	Creación de un sistema de entretenimiento
	Desembalar
	Pautas de colocación
	Colocar un segundo módulo de bajos


	Instalación del módulo de bajos 
	Conectar a la fuente de alimentación
	Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300
	Emparejar un segundo módulo de bajos (opcional)
	Emparejar con una barra de sonido SoundTouch® 300
	Emparejar con un sistema de entretenimiento para el hogar Lifestyle® 650/600 


	Completar la configuración
	Verificar sonido
	Acerca de la calibración de audio ADAPTiQ®
	Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ®


	Uso del módulo de bajos 
	Ajustar la configuración de los bajos

	Reunir información del sistema
	Indicador de estado del sistema

	Cuidado y mantenimiento
	Limpieza
	Servicio de atención al cliente
	Información de la garantía limitada
	Información técnica
	Conector Service

	Solución de problemas
	Soluciones comunes
	No se puede completar la calibración de audio ADAPTiQ® 
	No se puede emparejar el módulo de bajos con la barra de sonido


	06_AM772090_04_FIN_print
	Aloittaminen
	Viihdejärjestelmän rakentaminen
	Purkaminen pakkauksesta
	Paikan valitseminen
	Toisen bassoyksikön sijoittaminen


	Bassoyksikön asentaminen 
	Virran yhdistäminen
	Laiteparin muodostaminen SoundTouch® 300 soundbarin kanssa
	Laiteparin muodostaminen toisen bassoyksikön kanssa (valinnaista)
	Muodosta laitepari SoundTouch® 300 soundbarin kanssa
	Laiteparin muodostaminen Lifestyle® 650/600 -kotiteatterijärjestelmän kanssa


	Käyttöönoton viimeisteleminen
	Äänen tarkistaminen	
	Tietoa ADAPTiQ®-äänenkalibroinnista
	Äänen ADAPTiQ®-kalibroinnin suorittaminen


	Bassoyksikön käyttäminen 
	Bassoäänien säätäminen

	Järjestelmätietojen kerääminen
	Järjestelmän merkkivalo

	Hoito ja kunnossapito
	Puhdistaminen
	Asiakaspalvelu
	Rajoitetun takuun tiedot
	Tekniset tiedot
	Huoltoliitin

	Vianmääritys
	Tavallisimmat ratkaisut
	ADAPTiQ®-äänenkalibrointia ei voi suorittaa loppuun. 
	Laiteparin muodostaminen bassoyksiköstä ja soundbarista ei onnistu.


	07_AM772090_04_FRA_print
	Prise en main
	Mise en place de votre système home cinéma
	Déballage
	Conseils de positionnement
	Positionnement d’un autre module de graves


	Installation du module de graves 
	Raccordement à la prise secteur
	Jumelage avec une barre de son SoundTouch® 300
	Jumelage d’un second module de graves (facultatif)
	Jumelage avec une barre de son SoundTouch® 300
	Jumelage avec un système home cinéma Lifestyle® 650/600


	Finalisation de l’installation
	Vérification du son
	À propos du système d’étalonnage audio ADAPTiQ®
	Exécution de l’étalonnage audio ADAPTiQ®


	Utilisation du module de graves 
	Paramétrage des graves

	Collecte des informations système
	Voyant d’état du système

	Entretien
	Nettoyage
	Service client
	Garantie limitée
	Caractéristiques techniques
	Connecteur Service

	Résolution des problèmes
	Solutions aux problèmes courants
	Impossible de terminer l’étalonnage audio ADAPTiQ® 
	Impossible de jumeler le module de graves à la barre de son


	08_AM772090_04_ITA_print
	Guida introduttiva
	Composizione del sistema di intrattenimento
	Disimballaggio
	Indicazioni per la collocazione
	Posizionamento di un secondo modulo bassi


	Configurazione del modulo bassi 
	Collegamento all’alimentazione
	Accoppiamento a una soundbar SoundTouch® 300
	Accoppiamento di un secondo modulo bassi 
	Accoppiare con una soundbar SoundTouch® 300
	Accoppiamento con un sistema di home entertainment Lifestyle® 650/600


	Completamento della configurazione
	Verifica dell’audio
	Informazioni sulla calibrazione audio ADAPTiQ®
	Esecuzione della calibrazione audio ADAPTiQ®


	Utilizzo del modulo bassi 
	Regolazione dell’impostazione dei bassi

	Acquisizioni di informazioni sul sistema
	Indicatore di stato del sistema

	Manutenzione
	Pulizia
	Assistenza tecnica
	Informazioni sulla garanzia limitata
	Dati tecnici
	Connettore di servizio

	Risoluzione dei problemi
	Soluzioni comuni
	Impossibile eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ® 
	Impossibile accoppiare il modulo dei bassi alla soundbar


	09_AM772090_04_MAG_print
	Első lépések
	Állítsa össze házimozirendszerét
	Kicsomagolás
	Irányelvek az elhelyezéshez
	Másik mélyhangmodul elhelyezése


	A mélyhangmodul beállítása 
	Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
	Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval
	Második mélyhangmodul párosítása (opcionális)
	Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval
	Párosítás a Lifestyle® 650/600 házimozirendszerrel


	A beállítás befejezése
	A hang ellenőrzése
	Az ADAPTiQ® hangkalibráció bemutatása
	Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás futtatása


	A mélyhangmodul használata 
	A mélyhangszint beállítása

	Rendszerinformációk begyűjtése
	Rendszer állapotjelzője

	Ápolás és karbantartás
	Tisztítás
	Ügyfélszolgálat
	A korlátozott garanciával kapcsolatos információk
	Műszaki adatok
	Szervizcsatlakozó

	Hibaelhárítás
	Gyakori megoldások
	Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást nem sikerült befejezni 
	A mélyhangmodult nem sikerült párosítani a hangsugárzóval


	10_AM772090_04_NOR_print
	Komme i gang
	Bygge underholdningssystemet
	Utpakking
	Veiledning for plassering
	Plassering av en sekundær bassmodul


	Konfigurere bassmodulen 
	Koble til strøm
	Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke
	Koble sammen med en sekundær bassmodul (valgfritt)
	Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke
	Koble sammen med et Lifestyle® 650/600 hjemmeunderholdningssystem


	Fullføre oppsettet
	Kontrollere lyden
	ADAPTiQ®-lydkalibrering
	Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibrering


	Bruke bassmodulen 
	Justere bassinnstillingen

	Samle inn systeminformasjon
	Statusindikator for systemet

	Stell og vedlikehold
	Rengjøring
	Kundestøtte
	Informasjon om begrenset garanti
	Teknisk informasjon
	Service-kontakt

	Feilsøking
	Vanlige løsninger
	Kan ikke fullføre ADAPTiQ®-lydkalibrering 
	Kan ikke koble bassmodulen sammen med lydplanken


	11_AM772090_04_POL_print
	Wprowadzenie
	Zbuduj swój system rozrywki
	Rozpakowywanie
	Zalecenia dotyczące umieszczenia
	Umieszczanie drugiego modułu basowego


	Konfigurowanie modułu basowego 
	Podłączanie zasilania
	Parowanie z listwą dźwiękową SoundTouch® 300
	Parowanie drugiego modułu basowego (opcjonalne)
	Parowanie z listwą dźwiękową SoundTouch® 300
	Parowanie z systemem rozrywki domowej Lifestyle® 650/600


	Kończenie instalacji
	Sprawdzanie dźwięku
	Informacje dotyczące kalibracji dźwięku ADAPTiQ®
	Przeprowadzanie kalibracji dźwięku ADAPTiQ®


	Korzystanie z modułu basowego 
	Regulacja poziomu niskich tonów

	Uzyskiwanie informacji o systemie
	Wskaźnik stanu systemu

	Pielęgnacja i konserwacja
	Czyszczenie
	Dział Obsługi Klienta
	Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji
	Dane techniczne
	Złącze serwisowe

	Rozwiązywanie problemów
	Typowe rozwiązania
	Nie można ukończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ® 
	Nie można sparować modułu basowego z listwą dźwiękową


	12_AM772090_04_POR_print
	Introdução
	Como montar seu sistema de entretenimento
	Conteúdo da embalagem
	Diretrizes de posicionamento
	Instalação de um segundo módulo de graves


	Configuração do módulo de graves 
	Conectando à energia
	Emparelhando com uma barra de som SoundTouch® 300
	Emparelhamento de um segundo módulo de graves (opcional)
	Emparelhe com uma barra de som SoundTouch® 300
	Emparelhar com o sistema de entretenimento doméstico Lifestyle® 650/600


	Conclusão da configuração
	Verificação do áudio
	Sobre a calibração de áudio ADAPTiQ®
	Execução da calibração de áudio ADAPTiQ®


	Usando o módulo de graves 
	Ajuste da configuração de grave

	Como coletar informações do sistema
	Indicador de status do sistema

	Cuidados e manutenção
	Limpeza
	Serviço de atendimento ao cliente
	Informações sobre a garantia limitada
	Informações técnicas
	Conector de serviço

	Resolução de problemas
	Soluções comuns
	Não é possível concluir a calibração de áudio ADAPTiQ® 
	Não é possível emparelhar o módulo de graves com a barra de som


	13_AM772090_04_SWE_print
	Förberedelser
	Bygga upp underhållningssystemet
	Uppackning
	Riktlinjer för placering
	Placering av andra basmodul?


	Ställa in basmodulen 
	Ansluta ström
	Synkronisera med en SoundTouch® 300-högtalarpanel
	Lägga till en andra basmodul ?
	Synkronisera med en SoundTouch® 300-högtalarpanel
	Synkronisera med Lifestyle® 650/600-underhållningssystem


	Avsluta installationen
	Kontrollera ljudet
	Om ADAPTiQ®-ljudkalibrering
	Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering


	Använda basmodulen 
	Justera basinställningen

	Samla in systeminformation
	Statusindikator för systemet

	Skötsel och underhåll
	Rengöring
	Kundtjänst
	Information om den begränsade garantin
	Teknisk information
	Servicekontakt

	Felsökning
	Vanliga lösningar
	Det går inte att slutföra ADAPTiQ®-ljudkalibreringen 
	Det går inte att synkronisera basmodulen med högtalarpanelen


	14_AM772090_04_THA_print
	การเริ่มต้นใช้งาน
	สร้างระบบความบันเทิงของคุณเอง
	สิ่งที่บรรจุในกล่อง
	คำแนะนำในการจัดวาง
	การจัดวางชุดเสียงเบสชุดที่สอง


	การตั้งค่าชุดเสียงเบส 
	การต่อสายไฟ
	การจับคู่กับ SoundTouch® 300 soundbar
	การจับคู่ชุดเสียงเบสชุดที่สอง (อุปกรณ์เสริม)
	จับคู่กับ SoundTouch® 300 soundbar
	จับคู่กับระบบความบันเทิงภายในบ้าน Lifestyle® 650/600


	การเสร็จสิ้นการตั้งค่า
	การตรวจสอบเสียง
	เกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®
	การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®


	การใช้ชุดเสียงเบส 
	การปรับการตั้งค่าเสียงทุ้ม

	การรวบรวมข้อมูลระบบ
	ไฟแสดงสถานะระบบ

	การดูแลรักษา
	การทำความสะอาด
	ฝ่ายบริการลูกค้า
	ข้อมูลการรับประกันแบบจำกัด
	ข้อมูลทางด้านเทคนิค
	ช่องเสียบบริการ

	การแก้ปัญหา
	วิธีแก้ปัญหาทั่วไป
	ไม่สามารถดำเนินการปรับเทียบมาตรฐานเสียง 
ADAPTiQ® ให้เสร็จสิ้น  
	ไม่สามารถจับคู่ชุดเสียงเบสกับ soundbar


	15_AM772090_04_KOR_print
	시작하기
	엔터테인먼트 시스템 만들기
	제품 개봉
	배치 지침
	두 번째 저음 모듈 배치


	저음 모듈 설치 
	전원 연결
	SoundTouch® 300 사운드바 쌍 결합
	두 번째 저음 모듈 배치(옵션)
	SoundTouch® 300 사운드바 쌍 결합
	Lifestyle® 650/600 홈 엔터테인먼트 시스템과 쌍 결합


	설치 완료
	사운드 확인
	ADAPTiQ® 오디오 교정에 관해
	ADAPTiQ® 오디오 교정 실행


	저음 모듈 사용 
	저음 설정 조정

	시스템 정보 수집
	시스템 상태 표시등

	관리 및 유지보수
	청소
	고객 서비스 센터
	제한 보증 정보
	기술 정보
	서비스 커넥터

	문제 해결
	일반적인 문제 해결
	ADAPTiQ® 오디오 교정을 완료할 수 없을 경우 
	저음 모듈을 사운드바와 쌍 결합할 수 없을 경우


	16_AM772090_04_SCH_print
	入门指南
	构建您的娱乐系统
	开箱
	放置原则
	放置第二个低音音箱


	设置低音音箱 
	接通电源
	与 SoundTouch® 300 条形音箱配对
	配对第二个低音音箱（可选）
	与 SoundTouch® 300 条形音箱配对
	配对 Lifestyle® 650/600 家庭娱乐系统


	完成设置
	检查声音
	关于 ADAPTiQ® 音频校准
	执行 ADAPTiQ® 音频校准


	使用低音音箱 
	调节低音设置

	收集系统信息
	系统状态指示灯

	维护与保养
	清洁
	客户服务处
	有限质保信息
	技术信息
	维修连接器

	故障诊断
	常见问题解决方案
	无法完成 ADAPTiQ® 音频校准 
	无法将低音音箱与条形音箱配对


	17_AM772090_04_TCH_print
	入門指南
	構建您的娛樂系統
	開箱
	放置原則
	放置第二個低音音箱


	設定低音音箱 
	接通電源
	與 SoundTouch® 300 條形音箱配對
	配對第二個低音音箱（可選）
	與 SoundTouch® 300 條形音箱配對
	配對 Lifestyle® 650/600 家庭娛樂系統


	完成設定
	檢查聲音
	關於 ADAPTiQ® 音場調校
	執行 ADAPTiQ® 音場調校


	使用低音音箱 
	調節低音設定

	收集系統資訊
	系統狀態指示燈

	維護與保養
	清潔
	客戶服務
	有限保固資訊
	技術資訊
	維修連接器

	疑難排解
	常用解決方案
	無法完成 ADAPTiQ® 音場調校 
	無法將低音音箱與條形音箱配對


	18_AM772090_04_JPN_print
	はじめに
	エンターテイメントシステムの構築
	内容物の確認
	設置ガイド
	2台目のベースモージュールを設置する


	ベースモジュールのセットアップ 
	電源に接続する
	SoundTouch® 300 soundbarとペアリングする
	2台目のベースモジュールをペアリングする(オプション)
	SoundTouch® 300 soundbarとペアリングする
	Lifestyle® 650/600 home entertainment systemとペアリングする


	セットアップの完了
	音が出ることを確認する
	ADAPTiQ®自動音場補正について
	ADAPTiQ®自動音場補正を実行する


	ベースモジュールを使用する 
	低音を調節する

	システムの動作状態の確認
	システムのステータスインジケーター

	補足事項
	お手入れについて
	お問い合わせ先
	保証
	仕様
	SERVICE端子について

	故障かな？と思ったら
	故障かな？と思ったら
	ADAPTiQ®自動音場補正を完了できない 
	ベースモジュールとサウンドバーをペアリングできない


	21_AM772090_04_ARA_print_reversed
	بدء الاستخدام
	بناء نظام الترفيه لديك
	تفريغ المحتويات
	إرشادات وضع الجهاز
	وضع وحدة باص أخرى؟


	إعداد وحدة صوت الباص 
	التوصيل بالطاقة الكهربائية
	الإقران مع مكبر الصوت SoundTouch® 300
	إقران وحدة صوت باص أخرى (اختياري)
	الإقران مع مكبر الصوت SoundTouch® 300
	الإقران مع نظام الترفيه المنزلي Lifestyle® 650/600


	إنهاء الإعداد
	التحقق من الصوت
	حول معايرة الصوتADAPTiQ®
	تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ®


	استخدام وحدة صوت الباص 
	ضبط إعدادات صوت الباص

	تجميع معلومات النظام
	مؤشر حالة النظام

	العناية والصيانة
	التنظيف
	خدمة العملاء
	معلومات الضمان المحدود
	المعلومات الفنية
	موصل الخدمة

	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	الحلول الشائعة
	لا يمكن إكمال معايرة الصوت ADAPTiQ® 
	لا يمكن إقران وحدة صوت الباص مع مكبر الصوت


	22_BCover



