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V I G T I G E  S I K K E R H E D S I N S T R U K T I O N E R

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.
 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde 
overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.

2. Gem disse instruktioner.

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en tør klud.

7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8.  Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder 
forstærkere), der producerer varme.

9.  Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den 
kommer ud af apparatet.

10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

11. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten 
eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel 
med vogn/apparat, så det ikke vælter.

12.  Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.

13.  Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde 
er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet 
objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

http://www.Bose.com/compliance
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ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så 
kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne 
vejledning.

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din 
implanterbare medicinske enheds funktion.

•  Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. 

•  Udsæt IKKE dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. 

•  Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller 
tæt ved apparatet.

• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

• Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.

• Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.

• Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. 
Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

• Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.

• Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

• De batterier, der følger med dette produkt, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis de 
ikke behandles korrekt.

• Udsæt IKKE produkter, der indeholder batterier, for kraftig varme (f.eks. opbevaring i direkte sollys, ild eller lignende).

• Brug kun den monteringshardware, der fulgte med dette produkt.

• Må IKKE monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. 
el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, 
professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.

• På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et 
hulrum i væggen eller i et lukket skab.



4  -  D A N S K

O P LYS N I N G E R  O M  R E G L E R

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed 
i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis 
det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse 
med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. 
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres 
ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere 
af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at 
betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt 
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere 
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

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

Denne enhed overholder FCC’s og ISED Canadas eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling for befolkningen i 
almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr overholder FCC’s grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret 
miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Model: 418775

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII
I henhold til “Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” må ingen virksomhed, organisation 
eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber 
eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis 
dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden 
forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med 
telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, 
der udsender ISM-radiobølger.
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Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne 
i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand
Strømtilstande

Standby Netværksstandby

Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz ≤ 0,5 W I/T*

Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden < 2,5 timer I/T*

Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle 
kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse 
netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz

I/T I/T*

Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. 
Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand. 

Bluetooth: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at 
trykke på knappen Bluetooth og holde den nede i 10 sekunder. 
Aktiveres ved parring med en Bluetooth-kilde. 

*produktet anvender ikke en netværksbaseret standby-
tilstand til en Bluetooth®-forbindelse og kan ikke konfigureres 
til et netværk via Wi-Fi® eller Ethernet

Tekniske oplysninger om den eksterne strømforsyning 
Den eksterne strømforsyning, som følger med produktet, overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne 
for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): 
Kommissionens forordning (EU) 2019/1782. 

Producent Bose Products B.V. 

Virksomhedsregistreringsnummer 36037901

Adresse
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Holland

Modelidentifikator DT20V-1.8C-DC

Indgangsspænding 100 V-240 V

Indgangsvekselstrømfrekvens 50 Hz/60 Hz

Udgangsspænding 20 V DC

Udgangsstrømstyrke 1,8 A

Udgangseffekt 36 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet 89,0 %

Effektivitet ved lav belastning (10 %) 88,3 %

Strømforbrug uden belastning 0,08 W
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Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget 
i henhold til de gældende regler.

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en 
passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager 
til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om 
bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller 
den butik, hvor du har købt dette produkt.

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer
Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens navn Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)
PCB’er X O O O O O

Metaldele X O O O O O

Plastikdele O O O O O O

Højttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O:  Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under 
grænsekravet i GB/T 26572.

X:  Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, 
der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)
Navn på udstyr: Bose® Solo, typebetegnelse: 410376

Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler

Enhed Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent 
krom (Cr+6)

Polybromerede 
biphenyler (PBB)

Polybromeret 
diphenylether (PBDE)

PCB’er - ○ ○ ○ ○ ○
Metaldele - ○ ○ ○ ○ ○
Plastikdele ○ ○ ○ ○ ○ ○
Højttalere - ○ ○ ○ ○ ○
Kabler - ○ ○ ○ ○ ○
Bemærkning 1:  “○” angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for 

tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: “−” angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.
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Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af soundbaren og på fjernbetjeningens emballage.

Serienummer:  ______________________________________________________________________

Modelnummer: ______________________________________________________________________

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. 
Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ‘‘0’’ er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland 

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

CMIIT-id’et er placeret på produktets bagpanel.

http://global.Bose.com/register
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Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

 Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er 
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er 
forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.
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I N D L E D N I N G

Om dit tv-lydsystem
Dit tv-lydsystem leverer klar, rummelig lyd fra én kompakt soundbar.

Systemegenskaber
• Teknologierne Videostage® og TrueSpace® leverer mange af fordelene ved en 

hjemmebiograf med fem højttalere i en enkelt soundbar.

• Den slanke og elegant designede soundbar passer perfekt foran dit tv.

• Tilsluttes med kun et lydkabel, der sikrer en nem opsætning.

• Programmerbar universalfjernbetjening tænder og slukker dit tv, din kabel-/
satellitmodtager og dit system med et tryk på en enkelt knap.

• Stream musik fra Bluetooth®-aktiverede enheder.

• Gemmer op til otte Bluetooth-aktiverede enheder på sin parringliste.

• Tilslutter op til to Bluetooth-aktiverede enheder, så det er nemt at skifte mellem enheder.

• Monteringsring til at skjule strømforsyningen bag dit monterede tv.

• Soundbar kan monteres på væggen (et sæt til dette formål kan købes separat).
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Udpakning
Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

Soundbar Strømforsyning og ledning*

 
Optisk kabel Koaksialkabel  

(kun Europa)
Universel fjernbetjening 
(batterier medfølger)

* Leveres muligvis med flere netledninger. Den netledning, der passer til din region, 
følger med.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. 
Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice. 
Se adresselisten i kassen.
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O P S Æ T N I N G  A F  S YS T E M E T

Placering af soundbar
• Anbring soundbaren på dens fødder foran dit tv.

• Placer ikke dit tv på soundbaren.

• Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

Sådan undgås trådløs interferens:

• Hold andet trådløst udstyr væk fra soundbaren.

• Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/
videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Eksempel på placering af soundbar

Montering af soundbar på væggen
Du kan montere soundbaren på væggen. Hvis du vil købe WB-120-vægmonteringssættet, 
skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com

Efter vægmontering og opsætning af soundbaren skal du justere lyden for at få en 
bedre baslyd (se side 35).

FORSIGTIG: Brug ikke anden hardware til at montere soundbaren.
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Kabelmuligheder
Tilslut dit tv til soundbaren ved hjælp af en af de to digitale kabelmuligheder. 
Det optiske kabel er den foretrukne metode til at oprette forbindelse.

Bemærk: Se “Alternativ opsætning” på side 27, hvis dit tv ikke har et optisk eller 
koaksialt stik.

1. På bagsiden af tv’et finder du Audio OUT-tilslutningspanelet (digitalt).

Bemærk: Du skal tilslutte lydkablet via dit Audio OUT-tilslutningspanel.

Mulighed 1: 
Optisk kabel (digital lyd) 
Foretrukken 
tilslutningsmetode.

Mulighed 2: 
Koaksialt kabel (digital lyd) 
Bruges, hvis der ikke findes en 
optisk udgang.

Tv’ets tilslutningspanel ser muligvis anderledes ud. 
Se på stikkets form eller farve (koaksial). 

2. Vælg et lydkabel.

Tilslutning af tv’et
Sæt den ene ende af lydkablet i det korrekte Audio OUT-stik (digitalt) på dit tv.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne 
fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, 
kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.
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Tilslutning af soundbar
Efter tilslutning af lydkablet til dit tv skal du tilslutte den anden ende til din soundbar. 
Brug kun ét lydkabel.

Se side 16, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilslutning af et 
koaksialkabel.

Mulighed 1: optisk kabel (foretrækkes)
FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet beskyttelseshætten fra begge ender af det 

optiske kabel. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, 
kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. Hold det optiske kabels stik, så Bose-logoet vender nedad.

2. Placer stikket ud for det optiske stik på systemet, og sæt stikket forsigtigt i.

Hængslet låge

Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, 
når stikket sættes i.

3. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.

AUX

Optic
al

Coaxial

Power 

TV In
put
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Mulighed 2: koaksialt kabel
Sæt den anden ende af koaksialkablet i Koaksial-stikket på soundbaren.
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Tilslutning af strøm
1. Sæt netledningen i konsollens strømstik.

1 

2 

3

Monterings-
ring

2. Sæt netledningens ene ende i strømforsyningen.

3. Sæt den anden ende ind i en tændt stikkontakt. 

Soundbaren udsender en lyd.

Monteringsring
Hvis du vil skjule strømforsyningen bag dit monterede tv, skal du bruge 
monteringsringen. Fastgør monteringsringen til dit tv’s vægmontering ved hjælp af 
kabelstrips eller lukkeclips (medfølger ikke).
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Deaktivering af dine tv-højttalere
Sluk dine tv-højttalere, hvis du hører forvrænget lyd. 

I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.

Sådan tændes din soundbar
1. Tænd dit tv.

2. Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde, skal du 
tænde kilden.

3. Tryk på tænd/sluk-knappen ( ) på fjernbetjeningen. 

Statusindikatoren lyser grønt.

Statusindikator

4. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren.

Bemærk: Hvis du ikke hører lyd fra soundbaren, kan du finde flere oplysninger 
under “Fejlfinding” på side 33.

Kontrollér, at tv’ets højttalere er slukket
1. Tryk på Lydløs-knappen ( ) på soundbarens fjernbetjening. 

2. Kontrollér, at der ikke kommer lyd fra dit tv.

Bemærk: Se “Fejlfinding” på side 33, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.
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Fjernbetjeningsknapper
Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere 
systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner 
på kabel-/satellitboks og navigere rundt i kildemenuerne.

Navigationsfelt

Valg af kilde

Viser en liste med 
indspillede DVR-
programmer

Viser internet-tv’ets 
hjemmeside

Lukkede undertekster

Vælger en kilde, 
der er sluttet til 
dit tv

Funktionsknapper 
(se side 22)

Basknapper

Afspilningsknapper

Tænder/slukker 
soundbaren

Tænder/slukker for 
en valgt kilde

Forrige kanal, 
kapitel eller spor

Tekst-tv-tilstand

Lydstyrkeregulering Dialogtilstand

 kontrollerer 
Bluetooth®-funktionen
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Programmering af universalfjernbetjening
Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening 
til at betjene din kilde, f.eks. et tv, en dvd/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel/satellitboks, 
et spilsystem eller en DVR ved at indtaste koden for din kildes brand. Der kan findes 
flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at 
finde den korrekte kode.

Find din kildes kode

1. Tænd din kilde.

2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for den universelle 
fjernbetjening (medfølger).

Indtast din kildes kode

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap, indtil 
alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter. 

Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, 
indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den.

Den relevante kildeknap på fjernbetjeningen begynder at lyse. 

2. På taltastaturet skal du indtaste koden for din kildes mærke og trykke på  på 
lydstyrkeknappen.

Test din kildes kode

1. Test kildens grundlæggende funktioner. Følg instruktionerne for din kilde:

• Tv: tryk på kanalknapperne. Tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på  
og  for at navigere,

• Kabel-/satellitboks: tryk på . Programmeringsguiden vises. Tryk på  og 
 for at navigere,

• Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller: tryk på . Indstillingsmenuen vises. 
Tryk på  og  for at navigere,

• Spilsystem: tryk på  og  for at navigere gennem menuen.
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2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:

• Fjernbetjeningen reagerer korrekt: tryk på  for at afslutte 
programmeringen og gemme dine indstillinger.

• Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:

 –  Hvis kildeknappen lyser: tryk på  på lydstyrkeknappen for at skifte til den 
næste kode. Gentag trin 1-2 under “Test din kildes kode.” Du skal eventuelt 
gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker 
tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.

 –  Hvis kildeknappen er slukket: Fjernbetjeningen afsluttede 
programmeringstilstand. Gentag trin 1-2 under “Indtast din kildes kode” og trin 
1-2 under “Test din kildes kode.”

Tip: Når du forlader programmeringstilstanden, skal du trykke den relevante 
kildeknap for at bruge din kilde.

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universalfjernbetjeninger eller 
accepterer ikke IR-signaler (infrarøde). Se brugervejledningen til din kilde for 
at få flere oplysninger.

Tilpasning af tænd/sluk-knappen
Du kan tilpasse  (tænd/sluk-knappen) på din fjernbetjening til at tænde/slukke din 
soundbar, dit tv og din kabel-/satellitmodtager samtidig. 

1. Programmér din fjernbetjening til at betjene dit tv eller din kabel-/satellitmodtager 
(se side 20).

2. Tryk på  og  samtidigt, og hold dem nede i ti sekunder. 

Begge knapper blinker tre gange.

Gensynkronisering af din kabel-/
satellitmodtager og dit tv
Efter tilpasning af tænd/sluk-knappen er din kabel-/satellitmodtager og dit tv muligvis 
ikke længere synkroniseret og kan ikke tændes/slukkes samtidigt. Brug følgende trin til 
at synkronisere din soundbar igen.

1. Tryk på kildeknappen for den enhed, der ikke er synkroniseret.

2. Tryk på  for at tænde/slukke kilden.

3. Tryk på .  
Dine kilder tændes/slukkes samtidig.
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Sådan skifter du mellem kilder
Du kan skifte fra én kilde til en anden ved at trykke på den relevante kildeknap på 
fjernbetjeningen.

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du har programmeret dine 
kilder korrekt.

1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre. 

Kildeknappen lyser.

2. Tryk på .

Kilden tændes.

3. Tryk på , og vælg den korrekte indgang på dit tv.

Funktionsknapper
Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede 
funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner. 

• Funktioner på kabel-/satellitboks: se brugervejledningen til din kabel-/satellitboks. 

• Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på 
en skærm med tekst-tv.

Justering af lydstyrken
På fjernbetjeningen:

• Tryk på  for at øge lydstyrken.

• Tryk på  for at reducere lydstyrken.

• Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Se “Fejlfinding” på side 33, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Justering af basniveauet
1. Tryk på Bas-knappen ( ).

Statusindikatoren blinker hvidt tre gange.

2. På fjernbetjeningen:

• Tryk på  for at øge basniveauet.

• Tryk på  for at reducere basniveauet.
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3. Tryk på Bas-knappen ( ).

Statusindikatoren blinker hvidt tre gange, og soundbaren gemmer dine indstillinger.

Bemærk: Se “Dialogtilstand” for at få optimal lydkvalitet til programmer, der kun 
indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.

Nulstilling af basniveauet
På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på  i fem sekunder for at nulstille 
basniveauet til de oprindelige fabriksindstillinger.

Statusindikatoren blinker hvidt tre gange og bliver ved med at lyse hvidt. Soundbaren 
vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Dialogtilstand
Dialogtilstanden giver optimal lydkvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, 
f.eks. nyheder og talkshows, ved at reducere soundbarens basindstillinger. 

Tryk på dialogknappen ( ) for at skifte mellem dialogtilstand og dine 
standardindstillinger til lyd.

Statusindikatoren lyser gult, når dialogtilstanden er aktiveret.

Automatisk opvågnen
Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydsignal.

Bemærk: Soundbaren slukker efter 60 minutters inaktivitet. 

Tryk på  på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i fem sekunder, indtil du hører en 
tone, for at skifte mellem automatisk opvågnen og dine standardindstillinger. 

Statusindikatoren lyser svagt gult, når soundbaren er slukket, og automatisk opvågnen 
er aktiveret.

Programmering af fjernbetjening, der ikke 
er fra Bose
Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen 
til din kabel-/satellitboks, til at betjene soundbaren. Se brugervejledningen til 
din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få 
instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de 
grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.
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Parring af en Bluetooth®-enhed
Den trådløse Bluetooth®-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra 
Bluetooth-smartphones, -tablets, -computere eller andre lydenheder til systemet. 

Inden du kan streame musik fra en Bluetooth-enhed, skal du parre enheden med systemet.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bluetooth-knappen , indtil Bluetooth-
indikatoren blinker blåt.

Kontrollér, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt, inden du parrer din enhed.

2. På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen.

Tip: Funktionen Bluetooth findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon ( ) 
repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen.

3. Vælg Bose Solo 5-systemet på din liste med enheder.

Når det er parret, vises Bose Solo 5-systemet som forbundet på din liste med enheder.

4. På din Bluetooth-enhed skal du afspille musik for at streame til soundbaren.

Hvis du ikke kan parre enheden

Du skal muligvis rydde soundbarens Bluetooth-parringsliste (se side 25). Prøv at 
parre igen, når du har ryddet listen. 

Se “Fejlfinding” på side 33 for at få flere oplysninger.
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Forbindelse til en parret Bluetooth®-enhed
Du kan streame lyd fra en Bluetooth®- enhed til soundbar. 

Bemærk: Hvis der er gemt flere enheder på soundbarens parringsliste, kan det tage 
et par minutter for den parrede enhed at oprette forbindelse. Soundbarens 
Bluetooth-indikator viser forbindelsesstatus (se side 26).

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på .

Soundbaren tilsluttes de sidste to enheder, der streamede til din soundbar.

2. Når forbindelsen er oprettet, skal du afspille musik på Bluetooth-enheden.

Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed
Soundbaren kan have mistet forbindelsen til din enhed. Tjek soundbarens Bluetooth-
indikator. Hvis den parrede enhed er uden for soundbarens rækkevidde, skal du flytte 
enheden inden for rækkevidde.

Skift mellem tilsluttede enheder
Soundbaren understøtter flerpunktstilslutning, som giver dig mulighed for problemfrit 
at skifte afspilning af musik mellem tilsluttede enheder. 

De sidste to enheder, der streamede til soundbaren, bliver ved med at være tilsluttede. 
Under afspilning kan du stoppe lyden midlertidigt på streamingenheden og derefter 
afspille musik fra en anden tilsluttet enhed. 

1. Stop musik midlertidigt fra streamingenheden.

2. Afspil musik på en anden tilsluttet enhed.

3. Gentag 1 og 2 for at skifte mellem tilsluttede enheder.

Rydning af soundbarens Bluetooth®-
parringsliste
Når du parrer en Bluetooth®-enhed med soundbaren, gemmes tilslutningen på 
soundbarens parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du 
ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at parre enheden igen.

1. Tryk på , og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil Bluetooth-indikatoren blinker blåt.

2. På din mobile enhed skal du slette Bose Solo 5-systemet fra Bluetooth-menuen.

Soundbaren udsender en tone og er klar til at parre en enhed (se side 24).
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Soundbar-indikatorer
Status- og Bluetooth®-indikatorer på soundbarens forside leverer oplysninger om 
soundbaraktivitet.

Statusindikator

Bluetooth®-indikator

Statusindikator

Indikatoraktivitet Systemtilstand
Slukket Soundbar er slukket (standby)

Grøn Lyser: Soundbaren er tændt

Blinker: Soundbarens lyd er slået fra

Gul Nedtonet: Standby, automatisk opvågnen er aktiveret

Lyser: dialogtilstand

Blinker: dialogtilstand, soundbarens lyd er slået fra

Rød Systemfejl: Ring til Boses kundeservice. 
Se adresselisten i kassen. 

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet Systemtilstand
Blå Blinker: klar til at blive parret

Hvid Blinker: opretter forbindelse

Lyser: tilsluttet
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Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ opsætningsmetode på grund af følgende:

• Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv.

• Intet optisk eller koaksialt stik på dit tv.

Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv
Nogle tv’er leverer ikke lyd fra tilsluttede kilder til soundbaren. Brug en alternativ 
opsætningsmetode til direkte at tilslutte din(e) kilde(r) til soundbaren.

Problem Gør følgende
Ingen lyd fra en kilde, der er sluttet 
til dit tv

Tilslut din kilde til soundbaren ved hjælp af en af de to 
digitale kabelmuligheder. (Se side 28.)

Ingen lyd fra de to kilder, der er sluttet 
til dit tv

Tilslut dine kilder til soundbaren ved hjælp af Mulighed 1 
eller Mulighed 2. (Se side 30.)

Intet optisk eller koaksialt stik på dit tv
Nogle tv’er har ikke optiske eller koaksiale stik. Brug en alternativ opsætningsmetode til 
direkte at tilslutte dit tv til soundbaren.

Problem Gør følgende
Tv har kun et analogt stik Tilslut dit tv ved hjælp af et RCA til 3,5 mm stereokabel 

(medfølger ikke). (Se side 29.)

Tv har kun et hovedtelefonstik Tilslut dit tv ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel 
(medfølger ikke). (Se side 32.)

Tv har ingen lydudgange. Brug lydudgangene på en anden kilde, f.eks. en kabel-/
satellitboks, til at oprette forbindelse til soundbaren. 
(Se side 28.)
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Tilslutning af en kilde til soundbaren

Hvis du ikke får lyd fra en kilde, f.eks. en dvd-/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/
satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til 
soundbaren. Brug kun ét lydkabel.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne 
fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, 
kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. På bagsiden af kilden finder du Audio OUT-tilslutningspanelet (digitalt).

Soundbarens tilslutningspanel

Audio OUT  
Kildens tilslutningspanel

2. Vælg et lydkabel.

3. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og 
soundbaren.

4. Tilslut lydkablet fra din kabel-/satellitmodtagers Audio OUT-tilslutningspanel 
(digitalt) til soundbaren.

Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.
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Tilslutning af en kildes analoge stik til soundbaren

Hvis din kilde ikke har et optisk eller koaksialt stik og kun har analoge stik (rødt og 
hvidt), skal du bruge et RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til tilslutning til 
soundbaren.

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og 
soundbaren.

2. Sæt det analoge RCA-kabel i Audio OUT RCA-stikkene (rødt og hvidt) på din kilde.

3. Sæt stereostikket i soundbarens AUX-stik.

RCA til 3,5 mm 
stereokabel 
(medfølger ikke)

Soundbarens tilslutningspanel

Audio OUT  
Kildens tilslutningspanel 



3 0  -  D A N S K

A LT E R N AT I V  O P S Æ T N I N G

Tilslutning af to kilder til soundbaren

Hvis du ikke får lyd fra en kilde, f.eks. en dvd-/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/
satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til 
soundbaren. Brug kun ét lydkabel for hver kilde.

1. På bagsiden af hver kilde finder du Audio OUT-tilslutningspanelet (digitalt). 

2. Vælg et separat lydkabel til hver kilde ved hjælp af enten Mulighed 1 eller Mulighed 2 
(se side 31).

Bemærk: Du SKAL bruge enten Mulighed 1 eller Mulighed 2. Brug ikke det koaksiale 
og det optiske kabel samtidigt.

3. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du afbryde forbindelsen mellem dit tv og 
soundbaren.

4. Foretag en separat tilslutning af det valgte lydkabel fra hver kildes Audio OUT-
tilslutningspanel (digitalt) til soundbaren. 

Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.

Mulighed 1

Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et optisk kabel og et RCA til 3,5 mm 
stereokabel (medfølger ikke).

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne 
fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, 
kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

RCA til 3,5 mm 
stereokabel 
(medfølger ikke)

Audio OUT Kilde 2Audio OUT Kilde 1

Soundbarens 
tilslutningspanel
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Mulighed 2

Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et koaksialt kabel og et RCA til 
3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).

Audio OUT  
Kilde 2

Audio OUT  
Kilde 1

Soundbarens tilslutningspanel

RCA til 3,5 mm 
stereokabel 
(medfølger ikke)

Brug af to kilder, der er tilsluttet soundbaren
Sluk for kilderne, når de ikke er i brug. For at få den ene kilde til at levere lyd til 
soundbaren, skal din anden kilde være slukket.
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Tilslutning af tv-hovedtelefonstik til soundbaren

Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, skal du bruge et 3,5 mm stereokabel (medfølger 
ikke) til at tilslutte det til soundbaren.

1. Sæt stereostikket i tv’ets hovedtelefonstik.

2. Sæt den anden ende af kablet i AUX-stikket på din soundbar.

3. Kontrollér, at tv’ets højttalere er tændt. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere 
oplysninger.

4. For at sikre den optimale lydstyrkeregulering fra din soundbar 

• Skal du indstille dit tv’s lydstyrke to 75% af den maksimale lydstyrke.

• Derefter skal du indstille din soundbars lydstyrkeniveau ved hjælp af 
fjernbetjeningen.

3,5 mm stereokabel 
(medfølger ikke)

Soundbarens tilslutningspanel

Audio OUT  
Tv-hovedtelefonernes tilslutningspanel  
(eller anden variabel lydudgang)
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Fejlfinding

Problem Gør følgende
Ingen strøm • Fastgør begge ender af netledningen.

• Sæt netledningen i en tændt stikkontakt.

• Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.

Ingen lyd • Slå soundbarens lyd til. 

• Forøg lydstyrken. 

• Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output 
eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN.

• Brug kun ét lydkabel.

• Fastgør alle kabeltilslutninger, og sørg for, at de er isat korrekt. 

• Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde til 
lyd, skal du vælge den korrekte tv-indgang. 

• Aktivér tv’ets lydindgang, og vælg den korrekte indstilling, f.eks. Stereo 
eller 5.1 Channel Audio. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere 
oplysninger.

• Brug alternativ opsætning (se side 27).

• Ved forbindelse til to kilder: 

 - Sluk for den anden kilde.

 - Kontrollér, at du ikke bruger et optisk kabel eller et koaksialkabel.

• Hvis soundbar er tilsluttet en tv-udgang, der er mærket VARIABLE 
(VAR), skal du slukke for tv’ets højttalere, indstille tv’ets lydstyrke til 75% 
af den maksimale lydstyrke og slå lyden fra på dit tv.

• Hvis du foretager en tilslutning via en tv-hovedtelefonudgang, skal du 
øge tv’ets lydstyrke til maksimumsgrænsen. 

• Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
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Problem Gør følgende
Kan ikke afspille 
Bluetooth®

• På din soundbar:

 - Par en enhed (se side 24).

 - Ryd soundbarens parringsliste (se side 25).

 - Prøv at parre en anden enhed. 

• På din Bluetooth-aktiverede enhed:

 - Sluk og tænd for Bluetooth-funktionen. 

 - Fjern soundbaren fra Bluetooth-menuen. Par igen. 

 - Prøv en anden musikkilde.

 - Tjek kompatibiliteten på din Bluetooth-aktiverede enhed. 
Se brugervejledningen til din Bluetooth-aktiverede enhed.

• Øg lydstyrken på soundbaren, din mobile enhed og musikkilden. 

• Kontrollér, at du bruger den korrekte enhed.

• Hvis der er tilsluttet mere end én Bluetooth-enhed, skal du først stoppe 
din streamingenhed midlertidigt.

• Afbryd forbindelsen til andre Bluetooth-aktiverede enheder, der ikke er 
i brug.

• Se “Forvrænget lyd” eller “Ingen lyd”.

Forvrænget lyd • Fastgør kabeltilslutningerne på soundbaren og tv’et (eller andre 
tilsluttede kilder). 

• Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), 
skal du skrue ned for tv’ets lydstyrke.

• Brug alternativ opsætning (se side 27).

• Hvis soundbaren vægmonteres, skal du justere lyden (se side 35).

• Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.

Fjernbetjeningen 
er uforudsigelig 
eller virker ikke

• Tjek, at batterierne er installeret korrekt, og om de skal udskiftes 
(se side 35). 

• Ret fjernbetjeningen direkte mod soundbaren. 

• Kontrollér, at statusindikatoren blinker, når du trykker på 
fjernbetjeningens lydstyrke- eller lydløs-knap.

• Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.

Der kommer lyd 
fra tv’et

• Sluk tv’ets højttalere (se side 18). 

• Slå lyden fra eller skru ned for lyden på dit tv.

Statusindikatoren 
er rød

Systemfejl: Ring til Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.
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Justering af lyden ved vægmontering
Efter vægmontering af soundbaren skal du justere lyden for at få en bedre baslyd. 

Tryk på  og hold den nede i fem sekunder.

Tip: Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du udføre handlingen igen for at få 
soundbaren til at vende tilbage til standardindstillingerne for lyd.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når 
rækkevidden synes at være reduceret. Brug alkalinebatterier.

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

2. Fjern begge batterier.

3. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit område.

4. Indsæt to AA (IEC-LR6) 1,5 V batterier eller tilsvarende. Match + og – på batterierne 
med + og – mærkerne i batterirummet.

5. Skub låget til batterirummet på plads.
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Rengøring
• Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.

• Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller 
rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

• Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice
Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti
Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på 
global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, skal du gå til global.Bose.com/register for at få 
instruktioner. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den 
begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger
Inputklassifikation

Input: 20 V DC, 30 W MAKS.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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