Käyttöohje

BOSE SOLO 5
®

TV SOUND SYSTEM

TÄ R K E I TÄ T U R VA L L I S U U S O H J E I TA
Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
B ose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Ä
 lä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. S ijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon
kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.

K äytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa,
kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta
loukkaantumista.

12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. V
 ain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla.
Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.
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VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskuvaaran.
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten
käytettäväksi.
Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi
toimintaan.
• Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
• ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
• ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
• Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista
rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
• Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
• Tuotteen mukana toimitettavat paristot voivat väärin käsiteltyinä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
• ÄLÄ altista akkua sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms.
aiheutuvalle lämmölle).
• Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
• ÄLÄ kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen,
ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.
• Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma
ei kierrä niissä riittävästi.
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HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15
rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan
kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään
yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä,
jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt
seuraavilla toimenpiteillä:
• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan
käyttää tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan
kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada RF -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa
sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
Tämä laite täyttää FCC- ja IC-säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten,
että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.
Malli: 418775
Eurooppa:
Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.
Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus
sovellettavien säännösten mukaisesti.
T ämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency
Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen
pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä
ominaisuuksia tai suorituskykyä.
Artikla XIV
Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä
viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene.
Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien
laitteiden aiheuttamia häiriöitä.
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Tuotteen virtatilataulukko
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti
tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.
Vaadittu virtatilatieto
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla
230 V / 50 Hz
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

Verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.

Virtatilat
Valmiustila

Valmiustila ja verkkoyhteys

≤ 0,5 W

Ei käytettävissä*

< 2,5 tuntia

Ei käytettävissä*

-

Ei käytettävissä*

Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä
Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta
laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.
*Tämä laite ei tue Bluetooth®-yhteyden kanssa käytettävää yhteyden
säilyttävää valmiustilaa. Laitetta ei voi myöskään yhdistää verkkoon Wi-Fi®tai Ethernet-yhteydellä.

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY
mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission
asetus (EU) 2019/1782
Valmistaja

Bose Products B.V.

Kaupparekisterinumero

36037901

Osoite

Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
The Netherlands

Mallitunniste

DT20V-1.8C-DC

Tulojännite

100 V – 240 V

AC-tulotaajuus

50 Hz / 60 Hz

Lähtöjännite

20 V DC

Lähtövirta

1,8 A

Lähtöteho

36 W

Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin

89,0 %

Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)

88,3 %

Virrankulutus kuormittamattomana

0,08 W

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.
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Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet
Osan nimi

Lyijy
(Pb)

Elohopea
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Kuusiarvoinen
(CR(VI))

Polybrominoitu
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu
difenyylieetteri
(PBDE)

PCB-yhdisteet

X

O

O

O

O

O

Metalliosat

X

O

O

O

O

O

Muoviosat

O

O

O

O

O

O

Kaiuttimet

X

O

O

O

O

O

Johdot

X

O

O

O

O

O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle
GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa
osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: Bose® Solo, tyyppimerkintä: 410376
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki
Lyijy
(Pb)
-

Elohopea
(Hg)
○

Metalliosat

-

○

○

○

○

○

Muoviosat

○

○

○

○

○

○

Yksikkö
PCB-yhdisteet

Kadmium (Cd)
○

Kuusiarvoinen
kromi (Cr+6)
○

Polybrominoidut
bifenyylit (PBB)
○

Polybrominoidut
difenyylieetterit (PBDE)
○

Kaiuttimet

-

○

○

○

○

○

Johdot

-

○

○

○

○

○

Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.
Huomautus 2: ”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.
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Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin pohjassa ja kaukosäätimen pakkauksessa.
Sarjanumero: ________________________________________________________________________
Mallinumero: ________________________________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti
osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676
Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545
CMIIT-tunnus on takapaneelin tarrassa.
Kalifornia: Sisältää litiumioniakun, jossa on perkloraattia. Saattaa edellyttää erikoiskäsittelyä.
Lisätietoja: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation
käyttää niitä lisenssin nojalla.
Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.
Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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Tietoja TV-äänijärjestelmästä
TV-äänijärjestelmän pienikokoinen soundbar tuottaa kirkkaan äänen, jossa on tilan tuntua.

Järjestelmän ominaisuudet
• Videostage®- ja TrueSpace®-teknologian ansiosta monet viiden kaiuttimen
kotiteatterijärjestelmien edut saadaan käyttöön yhdellä soundbarilla.
• Linjakas ja tyylikäs soundbar sopii helposti television eteen.
• Helppo asentaa – vain yksi äänijohto.
• Ohjelmoitavalla yleiskaukosäätimellä voi käynnistää ja sammuttaa television,
kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta.
• Virtauttaa musiikkia Bluetooth®-laitteista.
• Tallentaa jopa 8 Bluetooth-laitetta parinmuodostusluetteloon.
• Järjestelmään voi liittää jopa kaksi Bluetooth-laitetta käytön helpottamiseksi.
• Asennusrenkaan avulla virtalähteen voi piilottaa seinään asennetun television taakse.
• Soundbar voidaan kiinnittää seinään (kiinnityssarja on hankittava erikseen).
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Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Soundbar-kaiutin

Optinen johto

Virtalähde ja -johto*

Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)

Yleiskaukosäädin
(mukana paristot)

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Mukana toimitetaan maassasi käytettävä
virtajohto.
Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä
valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.
Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
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Soundbarin sijoittaminen
• Sijoita soundbar television eteen.
• Älä sijoita televisiota soundbarin päälle.
• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
Langattoman yhteyden häiriöiden välttäminen:
• Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä.
• Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai
lämmönlähteiden lähelle.

Soundbarin sijoitusesimerkki

Soundbarin kiinnittäminen seinään
Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa WB-120-seinäkiinnityssarjan ottamalla
yhteyden Bose®-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.
Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään ja määrittänyt sen asetukset, säädä bassoäänet
sopivalle tasolle (ks. sivu 37).
HUOMIO: Älä kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.
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Johtovaihtoehdot
Liitä televisio soundbariin jommallakummalla kahdesta johdosta. Suosittelemme
optista kaapelia.
Huomautus: Jos televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää,
katso ”Vaihtoehtoiset asetukset” sivulla 27.
1. Paikanna television Audio OUT -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
Huomautus: Yhdistä äänijohto television Audio OUT -liitäntään.
Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa.
Valitse liitäntä muodon tai värin (koaksiaaliliitäntä) perusteella.

Vaihtoehto 1:
Optinen kaapeli
(digitaalinen ääni)
Suositeltu yhdistämistapa.

Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli
(digitaalinen ääni)
Käytä tätä, jos optista lähtöä
ei ole käytettävissä.

2. Valitse äänijohto.

Television yhdistäminen
Liitä äänijohdon toinen pää television Audio OUT -liitäntään (digitaalinen).
HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin
asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.
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Soundbarin yhdistäminen
Kun olet liittänyt äänijohdon televisioon, liitä sen toinen pää soundbariin. Käytä vain
yhtä äänijohtoa.
Ohjeet koaksiaalikaapelin liittämiseen, ks. sivu 16.

Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus)
HUOMIO: Muista poistaa suojus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin
asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.
1. Pitele optisen kaapelin liitintä siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
2. Kohdista liitin soundbarin optiseen liitäntään ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

Saranoitu luukku

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin
asetetaan paikalleen.
3. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.
Po
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Vaihtoehto 2: koaksiaalikaapeli
Liitä koaksiaalikaapelin toinen pää soundbarin koaksiaaliliitäntään.
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Virran yhdistäminen
1. Yhdistä virtajohto virtaliitäntään.

3

2
1

Asennusrengas

2. Yhdistä virtajohdon toinen pää virransyöttöliitäntään.
3. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.
Soundbarista kuuluu äänimerkki.

Asennusrengas
Jos haluat piilottaa virtalähteen seinään asennetun television taakse, käytä
asennusrengasta. Kiinnitä asennusrengas television seinätelineeseen nippusiteillä tai
pussinsulkijoilla (eivät sisälly toimitukseen).
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Television kaiuttimien mykistäminen
Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Virran kytkeminen soundbariin
1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde,
kytke siihen virta.
3. Paina kaukosäätimen virtapainiketta (

).

Tilamerkkivalo palaa vihreänä.

Tilamerkkivalo

4. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.
Huomautus: Jos soundbarista ei kuulu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 35.

Sen varmistaminen, että television kaiuttimet on
mykistetty
1. Paina soundbarin kaukosäätimen mykistyspainiketta (

).

2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.
Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 35.
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Kaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimellä voit ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähdelaitteita, säätää järjestelmän
äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä lähdevalikoissa.

Lähteen valinta

ohjaa Bluetooth®toimintoa.

Valitsee televisioon
yhdistetyn
lähdelaitteen.

Käynnistää ja
sammuttaa
soundbarin.

Siirtymistyyny

Käynnistää ja
sammuttaa
valitun lähteen.

Luettelee digitaalisella
videotallentimella
tallennetut ohjelmat.

Basson säätö

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Puhetta
korostava tila.
Edellinen kanava,
kohtaus tai raita.
Toiston
säätimet

Näyttää Internet TV
-aloitussivun.
Teksti-tv-tila
Closed Caption -tekstitys

Toimintopainikkeet
(ks. sivu 22)
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Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen
Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta,
kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai
muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin.
Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita
kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen
1. Käynnistä lähdelaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device
Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen
1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen
lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.
Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä
-painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo.
Vapauta painike.
Kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo edelleen.
2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeilla numeropainikkeiden avulla
ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa.

Lähdelaitteen koodin testaaminen
1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdelaitekohtaisia ohjeita:
• Televisio: Paina kanavapainikkeita. Paina
Voit siirtyä painamalla ja .

. Asetusvalikko tulee näkyviin.

• Kaapeli- tai satelliittivastaanotin: Paina
Voit siirtyä painamalla ja .

. Ohjelmaopas tulee näkyviin.

• DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin: Paina
Voit siirtyä painamalla ja .

. Asetusvalikko tulee näkyviin.

• Pelijärjestelmä: siirry valikossa painamalla

ja
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2. Sen mukaan, miten lähdelaite reagoi perustoimintoihin:
• Jos lähdelaite reagoi oikein: poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset
-painikkeella.
• Jos lähdelaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai
ei ollenkaan:
– J os lähdelaitteen painike palaa: Siirry seuraavaan koodiin painamalla
äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa . Toista Lähdelaitteen koodin
testaaminen -kohdan vaiheet 1-2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai
enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut
kaikkia lähdelaitteen koodeja.
– J os lähdelaitteen painike ei pala: Kaukosäädin ei enää ole ohjelmointitilassa.
Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1-2 ja Lähdelaitteen
koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1-2.
Vinkki: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.
Huomautus: Lähdelaite ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimien kanssa
tai ei vastaanota infrapunasignaaleja. Lisätietoja on lähdelaitteen
käyttöohjeessa.

Virtapainikkeen mukauttaminen
Voit mukauttaa kaukosäätimen virtapainikkeen (
) käynnistämään ja sammuttamaan
soundbarin, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.
1. Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai
satelliittivastaanotinta (ks. sivu 20).
2. Pidä

- ja

-painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
ja television synkronoiminen uudelleen
Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television
synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti.
Voit synkronoida soundbarin uudelleen toimimalla seuraavasti.
1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
2. Katkaise lähteestä virta painamalla

.

3. Paina .
Lähdelaitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.
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Lähteiden välillä vaihtaminen
Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta.
Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.
1. Valitse lähdelaite painamalla sen painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina

.

Lähdelaite käynnistyy.
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla

.

Toimintopainikkeet
Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/
satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.
• Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/
satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
• Teksti-tv-toiminnot vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n
pikatoimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kaukosäätimellä voidaan
• lisätä äänenvoimakkuutta painamalla
• vähentää äänenvoimakkuutta painamalla
• mykistää ääni tai poistaa mykistys käytöstä painamalla

.

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu”, sivu 35.

Matalien äänien säätäminen
1. Paina bassopainiketta (

).

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.
2. Kaukosäätimellä voidaan
• lisätä bassoa painamalla
• vähentää bassoa painamalla
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3. Paina bassopainiketta (

).

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa, ja soundbar tallentaa asetukset.
Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten
ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila”.

Matalien äänien palauttaminen
Pitämällä kaukosäätimen
-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit
palauttaa matalien äänien alkuperäiset tehdasasetukset.
Tilamerkkivalo välähtää valkoisena kolme kertaa ja jää palamaan valkoisena. Soundbariin
palautetaan alkuperäiset tehdasasetukset.

Puhetta korostava tila
Puhetta korostavassa tilassa soundbar heikentää matalia ääniä ja tuottaa siten
ihanteellisen äänenlaadun puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien,
katselua varten.
Painamalla keskustelupainiketta (
ja oletusääniasetusten välillä.

) voit vaihtaa puhetta korostavan tilan

Kun puhetta korostava tila on käytössä, tilamerkkivalo palaa oranssina.

Automaattikäynnistys
Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa
äänisignaalin.
Huomautus: Soundbarin virta katkeaa, kun soundbar on käyttämättä 60 minuuttia.
Pitämällä kaukosäätimen -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes kuulet
äänimerkin, voit vaihtaa automaattikäynnistyksen ja oletusvirta-asetusten välillä.
Kun automaattikäynnistys on käytössä ja soundbarin virta katkaistu, tilamerkkivalo
palaa himmeän oranssina.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on muun
kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan suorittaa perustoimintoja,
kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.
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Bluetooth®-laiteparin muodostaminen
Langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetoothälypuhelimista, tietokoneista, taulutietokoneista tai muista äänilaitteista soundbariin.
Musiikin virtauttaminen Bluetooth-laitteesta edellyttää, että siitä ja soundbarista
muodostetaan laitepari.
1. Pidä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta
merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

painettuna, kunnes Bluetooth-

Varmista ennen laiteparin muodostamista, että Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa.
Vinkki: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa
usein hammaspyöräkuvake (
).

3. Valitse laiteluettelosta Bose Solo 5 system.
Kun laitepari on muodostettu, Bose Solo 5 system näkyy laiteluettelossa
yhdistettynä.
4. Toista musiikkia Bluetooth-laitteella, jotta sitä virtautetaan soundbariin.

Jos laiteparia ei voi muodostaa
Soundbarin Bluetooth-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä (ks. sivu 25). Kun olet
tyhjentänyt luettelon, yritä muodostaa laitepari uudelleen.
Lisätietoja, ks. ”Vianmääritys”, sivu 35.
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Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun
Bluetooth®-laitteeseen
Voit virtauttaa soundbariin ääntä Bluetooth-laitteesta.
Huomautus: Jos soundbarin laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen
pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin.
Soundbarin Bluetooth-merkkivalo ilmaisee yhteyden tilan (ks. sivu 26).
1. Paina kaukosäätimen painiketta .
Soundbar yhdistää kahteen siihen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen.
2. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia Bluetooth-laitteesta.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta laitteesta
Soundbarin yhteys laitteeseen saattaa olla katkennut. Tarkista soundbarin Bluetoothmerkkivalo. Jos pariksi muodostettu laite on liian kaukana soundbarista, siirrä se
lähemmäksi.

Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä
Soundbar tukee samanaikaista yhteyttä useaan laitteeseen, minkä ansiosta yhdistetystä
laitteesta toiseen vaihtaminen käy helposti.
Soundbar säilyttää yhteyden kahteen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen. Toiston
aikana voit pysäyttää äänen virtauttavasta laitteesta ja toistaa sitten musiikkia toisesta
yhdistetystä laitteesta.
1. Pysäytä musiikin toisto virtauttavasta laitteesta.
2. Toista musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.
3. Voit vaihtaa laitteesta toiseen toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Soundbarin Bluetooth®-laitepariluettelon
tyhjentäminen
Kun Bluetooth®-laitteesta ja soundbarista muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot
tallennetaan soundbarin laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa
yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, laiteparit on
muodostettava uudelleen.
1. Pidä -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa
vilkkua sinisenä.
2. Poista Bose Solo 5 system mobiililaitteen Bluetooth-valikosta.
Soundbarista kuuluu äänimerkki, ja laitepari voidaan muodostaa (ks. sivu 24)

FINNISH - 25

J Ä R J E S T E L M ÄT I E T O J E N TA R K A S T E L U

Soundbarin merkkivalot
Tila- ja Bluetooth®-merkkivalot soundbarin etuosassa antavat tietoa soundbarin
toiminnasta.

Bluetooth®-merkkivalo
Tilamerkkivalo

Tilamerkkivalo
Merkkivalo

Järjestelmän tila

Ei päällä

Soundbarin virta on katkaistu (valmiustila).

Vihreä

Palaa: Soundbarin virta on kytketty.
Vilkkuu: Soundbar on mykistetty.

Oranssi

Himmeä: Valmiustila, automaattikäynnistys on käytössä.
Palaa: Puhetta korostava tila.
Vilkkuu: Puhetta korostava tila, soundbar on mykistetty.

Punainen

Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.
Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Bluetooth-merkkivalo
Merkkivalo

Järjestelmän tila

Sininen

Vilkkuu: Valmis yhdistämään

Valkoinen

Vilkkuu: Yhdistetään.
Palaa: Yhdistetty.
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Vaihtoehtoinen asennustapa saattaa olla tarpeen seuraavista syistä:
• Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä.
• Televisiossa ei ole optista tai digitaalista liitäntää.

Televisioon liitetyistä lähdelaitteista ei
kuulu ääntä.
Jotkin televisiot eivät toista ääntä soundbariin liitetyistä lähdelaitteista.
Liitä lähdelaitteet suoraan soundbariin vaihtoehtoisella tavalla.
Ongelma

Toimintaohjeet

Yhdestä televisioon liitetystä
lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.

Liitä lähdelaite soundbariin jommallakummalla kahdesta
johdosta. (Katso sivu 28.)

Kahdesta televisioon liitetystä
lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.

Liitä lähdelaitteet soundbariin käyttäen vaihtoehtoa 1 tai 2.
(Katso sivu 30.)

Televisiossa ei ole optista tai digitaalista
liitäntää.
Joissakin televisioissa ei ole optista tai digitaalista liitäntää. Liitä televisio soundbariin
vaihtoehtoisella tavalla.
Ongelma

Toimintaohjeet

Televisiossa on vain analoginen
liitäntä.

Liitä televisio 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis.
toimitukseen). (Katso sivu 29.)

Televisiossa on vain
kuulokeliitäntä.

Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. toimitukseen).
(Katso sivu 32.)

Televisiossa ei ole äänilähtöjä.

Käytä toisen lähdelaitteen, kuten kaapeli-/
satelliittivastaanottimen, äänilähtöjä. (Katso sivu 28.)
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Vaihtoehtoiset asetukset
Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin
Jos et saa ääntä televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta
videotallentimesta, liitä se soundbariin. Käytä vain yhtä äänijohtoa.
HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin
asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.
1. Paikanna lähdelaitteen Audio OUT -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

Audio OUT Lähdelaitteen
liitäntäpaneeli

Soundbarin liitäntäpaneeli

2. Valitse äänijohto.
3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen Audio Out -liitännästä (digitaalinen)
lähtevä johto soundbariin.
Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.
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Vaihtoehtoiset asetukset
Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin analogisella liitännällä
Jos lähdelaitteessa ei ole optista liitäntää tai koaksiaaliliitäntää ja siinä on vain
analogiset liitännät (punainen ja valkoinen), liitä laite soundbariin 3,5 mm:n RCAstereojohdolla (ei sis. toimitukseen).
1. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
2. Yhdistä analoginen RCA-johto lähdelaitteen Audio OUT RCA -liitäntöihin (punainen
ja valkoinen).
3. Liitä stereoliitin soundbarin AUX-liitäntään.
Audio OUT
Lähdelaitteen liitäntäpaneeli
3,5 mm:n RCAstereojohto
(ei sisälly toimitukseen)

Soundbarin liitäntäpaneeli
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Vaihtoehtoiset asetukset
Kahden lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin
Jos et saa ääntä mistään televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray
Disc™-soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta
videotallentimesta, liitä ne järjestelmään. Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin
lähdelaitetta kohden.
1. Paikanna kunkin lähdelaitteen Audio OUT -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin lähdelaitteelle käyttämällä vaihtoehtoa 1 tai 2
(ks. sivu 31).
Huomautus: Käytä JOKO vaihtoehtoa 1 tai 2. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista
kaapelia samanaikaisesti.
3. Irrota televisio soundbarista, jos et ole jo tehnyt niin.
4. Yhdistä lähdelaitteen Audio OUT -liitäntä (digitaalinen) soundbariin valitsemallasi
äänijohdolla.
Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.
Vaihtoehto 1
Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään optista kaapelia
ja 3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).
HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin
asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.
Audio OUT Lähdelaite 1

Audio OUT Lähdelaite 2

3,5 mm:n RCAstereojohto
(ei sisälly
toimitukseen)

Soundbarin
liitäntäpaneeli
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Vaihtoehto 2
Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaalikaapelia ja
3,5 mm:n RCA-stereojohtoa (ei sis. toimitukseen).
Audio OUT
Lähdelaite 1

Audio OUT
Lähdelaite 2

3,5 mm:n RCAstereojohto
(ei sisälly
toimitukseen)

Soundbarin liitäntäpaneeli

Kahden soundbariin yhdistetyn lähdelaitteen käyttäminen
Katkaise lähdelaitteiden virta, kun niitä ei käytetä. Jotta ääni voidaan siirtää soundbariin
yhdestä lähteestä, toisen lähteen virran on oltava katkaistu.
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Vaihtoehtoiset asetukset
Soundbarin yhdistäminen television kuulokeliitäntään
Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää soundbariin erikseen
hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.
1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitäntään.
2. Yhdistä johdon toinen pää soundbarin AUX-liitäntään.
3. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
4. Soundbarin äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:
• Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.
• Säädä sitten soundbarin äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä.
Audio OUT
Television kuulokeliitäntä
tai muu äänilähtö

3,5 mm:n stereojohto
(ei sisälly toimitukseen)

Soundbarin liitäntäpaneeli
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Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin
yhdistäminen
Bose SimpleSync™ -tekniikan avulla Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää
Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa
eri huoneessa samaan aikaan.
Huomautus: SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin Bluetooth®-yhteyden
kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa
signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet
Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää mihin tahansa Bose Home Speaker
-kaiuttimeen.
Suosittuja yhteensopivia tuotteita:
• Bose Smart Soundbar 700
• Bose Soundbar 500
• Bose Home Speaker 500
• Bose Home Speaker 300
• Bose Portable Home Speaker
Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa
worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella
1. Pidä Bose Solo 5 TV sound system kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna,
kunnes Bose Solo 5 TV sound system Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Käytä Bose Music ‑sovellusta Bose Solo 5 TV sound system yhdistämiseen
yhteensopivaan Bose-laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa
worldwide.Bose.com/Support/Groups.
Huomautuksia:
• Varmista, että Bose Solo 5 TV sound system on enintään 9 metrin etäisyydellä Bose
Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.
• Bose Solo 5 TV sound system voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.
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B ose -tuotteiden yhdistäminen

Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin
yhdistäminen uudelleen
Kytke virta Bose Solo 5 TV sound system (katso sivu 18).
Bose Solo 5 TV sound system yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi
yhdistettynä olleeseen Bluetooth®-laitteeseen, kuten Bose Home Speakeriin tai Bose
Soundbariin.
Huomautuksia:
• Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä,
ja sen virran tulee olla kytketty.
• Jos Bose Solo 5 TV sound system ei muodosta yhteyttä, muodosta yhteys käyttämällä
Bose Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
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Vianmääritys
Ongelma

Toimintaohjeet

Laitteeseen ei
tule virtaa.

• Liitä virtajohdon molemmat päät tukevasti.
• Työnnä virtajohdon pistoke toimivaan pistorasiaan.
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Ääntä ei kuulu.

• Poista soundbarin mykistys.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio
OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään.
• Käytä vain yhtä äänijohtoa.
• Tarkista, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein.
• Jos käytät kaapeli-/satelliittivastaanotinta tai muuta toissijaista
äänilähdettä, valitse oikea televisiotulo.
• Ota television äänilähtö käyttöön ja valitse oikea asetus, kuten stereo
tai 5.1-kanavainen ääni. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (ks. sivu 27).
• Jos liität kaksi lähdelaitetta:
– Katkaise toisen lähdelaitteen virta.
– Varmista, että et käytä optista kaapelia ja koaksiaalikaapelia.
• Jos soundbar on liitetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, mykistä
television kaiuttimet, säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin
ja poista sitten television mykistys.
• Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus
mahdollisimman suureksi.
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
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Ongelma

Toimintaohjeet

Bluetooth®-ääntä ei
voi toistaa.

• Soundbarissa:
– Muodosta laitepari (ks. sivu 24).
– Tyhjennä soundbarin laitepariluettelo (ks. sivu 25).
– Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi.
• Bluetooth-laitteessa:
– Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen.
– Poista soundbar Bluetooth-valikosta. Muodosta pariliitos uudelleen.
– Käytä toista musiikkilähdettä.
– Tarkista Bluetooth-laitteen yhteensopivuus. Lisätietoja on
Bluetooth-laitteen käyttöohjeessa.
• Lisää soundbarin, mobiililaitteen ja musiikkilähteen
äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että käytät oikeaa laitetta.
• Jos soundbariin on yhdistetty useita Bluetooth-laitteita, pysäytä ensin
virtauttava laite.
• Irrota muut Bluetooth-laitteet, kun niitä ei käytetä.
• Katso ”Äänessä häiriöitä.” tai ”Ääntä ei kuulu.”.

Äänessä häiriöitä.

• Varmista soundbarin ja television (ja muiden liitettyjen lähdelaitteiden)
liitäntöjen tukevuus.
• Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR)
-lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta.
• Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (ks. sivu 27).
• Jos soundbar on asennettu seinään, säädä ääniasetuksia (ks. sivu 37).
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Kaukosäädin toimii
virheellisesti tai
ei lainkaan.

• Tarkista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein ja onko ne
vaihdettava (ks. sivu 37).
• Osoita soundbaria kaukosäätimellä.
• Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen
äänenvoimakkuus- tai mykistyspainiketta painetaan.
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Ääni kuuluu
televisiosta.

• Mykistä television kaiuttimet (ks. sivu 18).

Soundbar ei
muodosta yhteyttä
Bose Home
Speakeriin tai Bose
Soundbariin.

Varmista, että soundbar on valmis muodostamaan yhteyden: Pidä Bose
Solo 5 TV sound system kaukosäätimen Bluetooth-painiketta
painettuna, kunnes Bose Solo 5 TV sound system Bluetooth-merkkivalo
alkaa vilkkua sinisenä.
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• Mykistä televisio tai vähennä sen äänenvoimakkuutta.

Varmista, että Bose Solo 5 TV sound system on enintään 9 metrin
etäisyydellä Bose Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.

H oito ja kunnossapito
Ongelma

Toimintaohjeet

Soundbar ei
muodosta
yhteyttä aiemmin
yhdistettyyn Bose
Home Speakeriin tai
Bose Soundbariin.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetuksetvalikossa.

Äänessä on viivettä,
kun yhdistetty Bose
Home Speakeriin tai
Bose Soundbariin.

Tarkista saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset osoitteesta btu.Bose.com.

Tilamerkkivalo
palaa punaisena.

Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat
pakkauksessa.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa
Kun olet kiinnittänyt soundbarin seinään, säädä bassoäänet sopivalle tasolle.
Pidä

painettuna viiden sekunnin ajan.

Vinkki: Jos irrotat soundbarin seinästä, toista vaiheet ja palauta oletusääniasetukset.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat
paristot. Käytä alkaliparistoja.
1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
3. Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
4. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdista
paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
5. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
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Puhdistaminen
• Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia,
kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat
pakkauksessa.

Rajoitettu takuu
Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa
global.Bose.com/warranty.
Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register.
Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot
Tuloarvot
Tuloarvot: 20 V DC, enintään 30 W.
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