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Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami 
i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść 
deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać instrukcje.

2. Należy zachować instrukcje.

3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.

7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.

8.  Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne 
urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.

9.  Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach 
i przepustach kablowych w urządzeniu.

10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

11.  Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta 
albo dostarczonego z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas 
przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.

12.  Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, 
gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

13.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie 
jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub 
wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie 
deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

http://www.Bose.com/compliance
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OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły 
pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące 
obsługi i konserwacji.

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on 
odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć 
wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

•  Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią. 

•  NIE wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać na nim lub w jego pobliżu naczyń wypełnionych 
płynami, np. wazonów. 

•  Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie wolno umieszczać 
źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

• NIE wolno wprowadzać nieautoryzowaych modyfikacji w produkcie.

• NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.

• NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.

• Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji 
w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych 
przepisach budowlanych.

• Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.

• Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, 
należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia. 

• Baterie używane w tym urządzeniu mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli są użytkowane 
nieprawidłowo.

• NIE WOLNO wystawiać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać 
ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).

• Używaj wyłącznie sprzętu montażowego dostarczonego z produktem.

• NIE montuj uchwytu na powierzchniach niezbyt solidnych lub stwarzających zagrożenia związane np. z instalacją 
elektryczną lub hydrauliczną. W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwytu skontaktuj się 
z wykwalifikowanym instalatorem. Dopilnuj, by uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami 
budowlanymi.

• Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach 
zamkniętych takich jak wnęki ścienne lub zamknięte szafki.
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UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych 
klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania 
o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie 
zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie 
i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy 

technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać 
pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED dotyczącymi licencji. 
Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie 
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami 
powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

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

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla 
populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu innych 
anten lub nadajników ani być używane w połączeniu z nimi.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym, określonymi 
przez komisję FCC i organizację IC. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości 
co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Model: 418775

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz:

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limit ustawowy, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać 
zwolnienie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 
Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji 
i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, 
zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy
Artykuł XII
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, 
przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować 
oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV
Urządzenia radiowe małej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. 
W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do 
momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą 
Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń 
promieniujących w radiowym pasmie ISM.
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Tabela stanów zasilania urządzenia 
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią produkt ten 
spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania
Tryby zasilania

Tryb gotowości Tryb gotowości sieciowej

Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz ≤ 0,5 W Nie dotyczy*

Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb < 2,5 godz. Nie dotyczy*

Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, 
w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są 
zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci 
bezprzewodowej

Nie dotyczy Nie dotyczy*

Procedury aktywowania/dezaktywowania portu 
sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje 
przejście w tryb gotowości. 

Bluetooth: Aby dezaktywować, należy wyczyścić listę parowania, 
naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk Bluetooth. W celu 
aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth. 

* To urządzenie nie używa sieciowego trybu czuwania 
w ramach połączenia Bluetooth® i nie można go skonfigurować 
za pośrednictwem sieci poprzez połączenie Wi-Fi® lub Ethernet.

Informacje dotyczące zasilacza 
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz 
dostarczany razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji 
(UE) 2019/1782. 

Producent Bose Products B.V. 

Numer rejestracyjny 36037901

Adres
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

Identyfikator modelu DT20V-1.8C-DC

Napięcie wejściowe 100–240 V

Częstotliwość zasilania AC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe 20 V DC

Prąd wyjściowy 1,8 A

Moc wyjściowa 36 W

Średnia sprawność podczas pracy 89,0%

Efektywność przy niskim obciążeniu (10%) 88,3%

Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia 0,08 W

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.
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Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

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

Nazwa części Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))

Polibromowany 
bifenyl (PBB)

Polibromowany 
difenyloeter 

(PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB) X O O O O O

Części metalowe X O O O O O

Części z tworzyw szt. O O O O O O

Głośniki X O O O O O

Kable X O O O O O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O:  Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach 
homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X:  Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych 
materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)
Nazwa urządzenia: Bose® Solo; oznaczenie typu: 410376

Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi

Nazwa części Ołów 
(Pb) Rtęć (Hg) Kadm (Cd) Sześciowartościowy 

chrom (Cr(VI))
Polibromowane 
bifenyle (PBB)

Polibromowane 
difenyloetery (PBDE)

Polichlorowane 
bifenyle (PCB)

- ○ ○ ○ ○ ○

Części metalowe - ○ ○ ○ ○ ○
Części z tworzyw szt. ○ ○ ○ ○ ○ ○
Głośniki - ○ ○ ○ ○ ○
Kable - ○ ○ ○ ○ ○
Uwaga 1:  Symbol „○” wskazuje, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „−” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.
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Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji
Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na spodzie listwy dźwiękowej oraz na opakowaniu pilota zdalnego 
sterowania.

Numer seryjny:  ______________________________________________________________________

Numer modelu:  _____________________________________________________________________

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy 
Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia 

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. 
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na etykiecie na tylnym panelu produktu.

Kalifornia: Należy ostrożnie obchodzić się z baterią litowo-jonową, zainstalowaną w urządzeniu, ponieważ zawiera ona 
nadchloran. Zobacz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

http://global.Bose.com/register
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę 
Bose Corporation na mocy licencji.

Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi organizacji Blu-ray Disc Association.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol 
podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać 
ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
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Opis telewizyjnego systemu dźwiękowego
Telewizyjny system dźwiękowy zapewnia klarowny dźwięk przestrzenny za pomocą 
pojedynczej listwy dźwiękowej o niewielkich rozmiarach.

Funkcje systemu
• Technologie Videostage® i TrueSpace® oferują wiele z zalet systemu kina domowego 

z pięcioma głośnikami przy użyciu jednej listwy dźwiękowej.

• Smukła i elegancko zaprojektowana listwa dźwiękowa łatwo mieści się z przodu 
telewizora.

• Połączenie za pomocą tylko jednego kabla audio umożliwiające łatwą konfigurację.

• Programowalny uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/
wyłączanie telewizora, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i systemu poprzez 
naciśnięcie jednego przycisku.

• Odtwarzanie strumieniowe muzyki z urządzeń Bluetooth®.

• Możliwość zapisania do ośmiu urządzeń Bluetooth na liście parowania.

• Po podłączeniu dwóch urządzeń Bluetooth można łatwo przełączać między 
urządzeniami.

• Pierścień montażowy umożliwia ukrycie zasilacza za telewizorem.

• Listwę dźwiękową można zainstalować na ścianie (zestaw dostępny oddzielnie).
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Rozpakowywanie
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawione poniżej elementy:

Listwa dźwiękowa Zasilacz i przewód zasilający*

 
Kabel optyczny Kabel koncentryczny  

(tylko w Europie)
Uniwersalny pilot zdalnego 
sterowania (baterie 
w zestawie)

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Zestaw zawiera 
przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora 
produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Należy skorzystać 
z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.
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Umieszczenie listwy dźwiękowej
• Umieść listwę dźwiękową stopkami do dołu przed telewizorem.

• Nie stawiaj telewizora na listwie dźwiękowej.

• Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych:

• Umieść inne urządzenia bezprzewodowe z dala od listwy dźwiękowej.

• Umieść listwę dźwiękową poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych 
komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Przykładowe umiejscowienie listwy dźwiękowej

Montaż naścienny listwy dźwiękowej
Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. W celu zakupu zestawu do montażu 
naściennego WB-120 należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem produktów 
firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com.

Po zamontowaniu listwy dźwiękowej na ścianie i jej skonfigurowaniu dostosuj dźwięk 
w celu uzyskania lepszej jakości niskich tonów (patrz: strona 37).

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej nie należy używać żadnego 
innego sprzętu.

http://www.Bose.com
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Opcje połączeń kablowych
Podłącz telewizor do listwy dźwiękowej, korzystając z jednej z dwóch opcji połączeń 
za pomocą kabli cyfrowych. Zalecaną metodą jest podłączenie za pomocą kabla 
optycznego.

Uwaga: Jeśli telewizor nie jest zaopatrzony w złącze optyczne ani koncentryczne, 
patrz „Konfiguracja alternatywna” na stronie 27.

1. Znajdź z tyłu telewizora panel złączy cyfrowych Audio OUT.

Uwaga: Kabel audio musi zostać podłączony przez panel złączy Audio OUT.

Opcja 1: kabel optyczny 
(cyfrowe audio)  
Zalecana metoda połączenia.

Opcja 2: kabel koncentryczny 
(cyfrowe audio)  
Należy stosować, jeśli nie jest 
dostępne wyjście optyczne.

Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na ilustracji. 
Należy kierować się kształtem lub kolorem (koncentryczne) złącza. 

2. Wybierz kabel audio.

Podłączanie odbiornika TV
Podłącz jeden koniec kabla audio do odpowiedniego złącza cyfrowego Audio OUT 
w telewizorze.

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego 
końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować 
uszkodzenie wtyczki i złącza.



 P O L S K I  -  1 5

KO N F I G U R OWA N I E  SYS T E M U

Podłączanie listwy dźwiękowej
Po podłączeniu jednego końca kabla audio do telewizora podłącz jego drugi koniec do 
listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla audio.

Aby uzyskać informacje dotyczące podłączania kabla koncentrycznego, patrz strona 16.

Opcja 1: kabel optyczny (zalecany)
PRZESTROGA: Sprawdź, czy nakładki ochronne zostały usunięte z obu końców kabla 

optycznego. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować 
uszkodzenie wtyczki i złącza.

1. Chwyć wtyczkę kabla optycznego, tak aby logo Bose było skierowane w dół.

2. Dopasuj wtyczkę do złącza Optical w listwie dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

Drzwiczki na 
zawiasach

Uwaga: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do 
wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

3. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana 
w odpowiednim położeniu.

AUX

Optic
al

Coaxial

Power 

TV In
put
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Opcja 2: kabel optyczny
Podłącz drugi koniec kabla koncentrycznego do złącza Coaxial listwy dźwiękowej.
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Podłączanie zasilania
1. Podłącz zasilacz do złącza Power.

1 

2 

3

Pierścień 
montażowy

2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza.

3. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda sieciowego. 

Listwa dźwiękowa wyemituje dźwięk.

Pierścień montażowy
Aby ukryć zasilacz za telewizorem, można użyć pierścienia montażowego. Przymocuj 
pierścień montażowy do wspornika ściennego telewizora przy użyciu opasek 
zaciskowych lub skręcanych tasiemek (brak w zestawie).
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Wyłączanie głośników telewizora
Aby uniknąć zniekształceń dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.

Włączanie listwy dźwiękowej
1. Włącz telewizor.

2. Jeśli używany jest dekoder telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe, 
włącz to źródło.

3. Naciśnij przycisk Power ( ) na pilocie zdalnego sterowania. 

Wskaźnik stanu zaświeci na zielono.

Wskaźnik stanu

4. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.

Uwaga: Jeśli nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, patrz: „Rozwiązywanie 
problemów” na stronie 35.

Sprawdzenie, czy głośniki telewizora zostały wyłączone
1. Naciśnij przycisk Mute ( ) na pilocie zdalnego sterowania listwy głośnikowej. 

2. Sprawdź, czy z telewizora nie dochodzi dźwięk.

Uwaga: Jeśli słychać dźwięk z telewizora, patrz: „Rozwiązywanie problemów” 
na stronie 35.
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Przyciski pilota zdalnego sterowania
Pilot umożliwia sterowanie źródłami podłączonymi do systemu, regulację poziomu 
głośności systemu, zmianę kanałów, użycie funkcji odtwarzania, włączanie funkcji 
dekodera telewizji kablowej/satelitarnej oraz nawigację po menu źródła.

Przyciski nawigacyjne

Wybór źródła

Wyświetlenie 
listy programów 
nagranych na cyfrowej 
nagrywarce wideo

Wyświetlanie strony 
głównej w przypadku 
telewizora z dostępem 
do Internetu

Napisy

Wybieranie źródła 
podłączonego do 
telewizora

Przyciski funkcji 
(patrz: strona 22)

Sterowanie niskimi 
tonami

Przyciski sterowania 
odtwarzaniem

Włączanie/
wyłączanie listwy 
dźwiękowej

Włączanie/
wyłączanie 
wybranego źródła

Poprzedni kanał, 
rozdział lub utwór

Tryb teletekstu

Przyciski regulacji 
głośności

Tryb dialogowy

 steruje funkcją 
Bluetooth®
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Programowanie uniwersalnego pilota 
zdalnego sterowania
Wprowadzając kod danej marki urządzenia źródłowego, możesz zaprogramować 
uniwersalny pilot zdalnego sterowania, by sterował takimi źródłami, jak telewizor, 
odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, dekoder telewizji kablowej/satelitarnej, konsola do 
gier albo cyfrowa nagrywarka DVR. Do danego źródła może być przypisanych wiele 
kodów. Aby znaleźć właściwy kod, czasem trzeba wykonać tę procedurę kilka razy.

Znajdowanie kodu źródła

1. Włącz źródło.

2. W broszurze Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota (w zestawie) znajdź kod dla 
danej marki źródła.

Wprowadzanie kodu źródła

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj 
do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij. 

Aby zaprogramować na przykład telewizor, naciśnij przycisk  i przytrzymaj 
go do momentu podświetlenia wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie 
zwolnij przycisk.

Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal podświetlony. 

2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod stosowny do marki źródła 
i naciśnij przycisk  na przycisku regulacji głośności.

Testowanie kodu źródła

1. Przetestuj podstawowe funkcje źródła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
danego źródła:

• Telewizor: naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . 
Pojawi się menu ustawień. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj 
przycisków  i  .

• Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej: naciśnij przycisk . Pojawi się 
przewodnik po programach. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj 
przycisków  i  .

• Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™: naciśnij przycisk . Pojawi się menu 
ustawień. Do poruszania się po poszczególnych pozycjach użyj przycisków  i  .

• Konsola do gier: naciśnij przyciski  i   do nawigacji po menu.
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2. W zależności od reakcji źródła na podstawowe polecenia:

• Pilot działa prawidłowo: naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu 
programowania i zapisać ustawienia.

• Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo:

 –  Jeśli przycisk źródła jest podświetlony: naciśnij ikonę  na przycisku regulacji 
głośności, aby przejść do następnego kodu. Powtórz kroki od 1 do 2 w sekcji 
„Testowanie kodu źródła.” Może być konieczne powtórzenie tej procedury 
30 razy lub więcej. Jeżeli wszystkie sześć przycisków zamiga trzy razy, oznacza 
to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.

 –  Jeśli przycisk źródła nie jest podświetlony: pilot wyszedł z trybu 
programowania. Powtórz kroki od 1 do 2 z sekcji „Wprowadzanie kodu źródła” 
oraz kroki od 1 do 2 z sekcji „Testowanie kodu źródła.”

Porada: Po wyjściu z trybu programowania naciśnij odpowiedni przycisk źródła, 
by korzystać z tego źródła.

Uwaga: Dane źródło może nie być zgodne z uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania 
lub możne nie akceptować sygnałów podczerwieni. Aby uzyskać dodatkowe 
informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika urządzenia źródłowego.

Dostosowanie przycisku zasilania
Przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania można skonfigurować tak, 
by umożliwiał jednoczesne włączanie/wyłączanie listwy dźwiękowej, telewizora 
i dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. 

1. Zaprogramuj pilot zdalnego sterowania, by sterował telewizorem i dekoderem 
telewizji kablowej/satelitarnej (patrz: strona 20).

2. Naciśnij jednocześnie przyciski  i  , a następnie przytrzymaj je przez 
10 sekund. 

Oba przyciski zamigają trzy razy.

Ponowna synchronizacja dekodera 
telewizji kablowej/satelitarnej i telewizora
Po skonfigurowaniu przycisku zasilania dekoder telewizji kablowej/satelitarnej oraz 
telewizor mogły utracić synchronizację i nie włączać/wyłączać się jednocześnie. 
Aby ponownie zsynchronizować listwę dźwiękową, wykonaj następujące czynności.

1. Naciśnij przycisk źródła dla niezsynchronizowanego źródła.

2. Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

3. Naciśnij przycisk .  
Źródła będą włączać się i wyłączać jednocześnie.
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Przełączanie źródeł
Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni przycisk 
źródła na pilocie.

Uwaga: Przed rozpoczęciem upewnij się, że prawidłowo zaprogramowano źródła.

1. Naciśnij przycisk źródła, którym chcesz sterować. 
Przycisk źródła zacznie świecić.

2. Naciśnij przycisk .
Źródło zostanie włączone.

3. Naciśnij przycisk  i wybierz prawidłowe wejście dla telewizora.

Przyciski funkcji
Przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim na pilocie zdalnego 
sterowania odpowiadają oznaczonym kolorami przyciskom funkcji na dekoderze 
telewizji kablowej/satelitarnej lub funkcjom teletekstu. 
• Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej: patrz instrukcja obsługi dekodera 

telewizji kablowej/satelitarnej. 
• Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, 

nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Regulacja głośności
Na pilocie zdalnego sterowania:
• Naciśnij przycisk , aby zwiększyć poziom głośności.

• Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć poziom głośności.

• Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli słychać dźwięk z telewizora, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie 
problemów” (strona 35).

Regulacja poziomu niskich tonów
1. Naciśnij przycisk Bass ( ).

Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na biało.

2. Na pilocie zdalnego sterowania:
• Naciśnij przycisk , aby zwiększyć poziom niskich tonów.
• Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć poziom niskich tonów.
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3. Naciśnij przycisk Bass ( ).
Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na biało i nastąpi zapisanie ustawień w listwie 
dźwiękowej.

Uwaga: Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku w programach zawierających tylko 
dialogi, takich jak wiadomości i talk show, patrz „Tryb dialogowy”.

Resetowanie poziomu niskich tonów
Aby przywrócić poziom niskich tonów do wartości fabrycznych, na pilocie zdalnego 
sterowania naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk .

Wskaźnik stanu zamiga trzy razy na biało, a następnie będzie świecić na biało. Zostaną 
przywrócone oryginalne ustawienia fabryczne listwy dźwiękowej.

Tryb dialogowy
Tryb dialogów pozwala uzyskać optymalną jakość dźwięku w programach 
zawierających tylko dialogi, takich jak wiadomości i talk show, poprzez automatyczne 
zmniejszenie poziomu tonów niskich w listwie dźwiękowej. 

Aby przełączyć między trybem dialogowym a domyślnymi ustawieniami dźwięku, 
naciśnij przycisk trybu dialogowego ( ).

Gdy tryb dialogowy jest włączony, wskaźnik stanu świeci na pomarańczowo.

Automatyczne wybudzanie
Listwę dźwiękową można ustawić tak, by włączała się po odebraniu sygnału 
dźwiękowego.

Uwaga: Listwa dźwiękowa wyłącza się po upływie 60 minut braku aktywności. 

Aby przełączyć między automatycznym wybudzaniem a domyślnymi ustawieniami 
zasilania, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 
pięć sekund do chwili, gdy zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy. 

Gdy listwa dźwiękowa jest wyłączona i włączone jest automatyczne wybudzanie, 
wskaźnik stanu świeci ciemno-pomarańczowo.

Programowanie pilota zdalnego 
sterowania firmy innej niż Bose
Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose, 
takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, do obsługi listwy dźwiękowej. 
Instrukcje w tym zakresie można znaleźć w podręczniku użytkownika pilota zdalnego 
sterowania firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji 
kablowej/satelitarnej.

Po zaprogramowaniu pilot firmy innej niż Bose powinien umożliwiać obsługę 
podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.
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Parowanie urządzenia Bluetooth®

Technologia bezprzewodowa Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki 
ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio z obsługą technologii 
Bluetooth do listwy dźwiękowej. 

Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia Bluetooth, należy 
sparować urządzenie z listwą dźwiękową.

1. Naciśnij przycisk Bluetooth  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj 
go do chwili, gdy niebieski wskaźnik Bluetooth zacznie migać.

Przed sparowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy wskaźnik Bluetooth miga 
na niebiesko.

2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

Porada: Funkcja Bluetooth znajduje się zwykle w Ustawieniach. Ikona koła 
zębatego ( ) często reprezentuje Ustawienia na ekranie głównym.

3. Wybierz pozycję Bose Solo 5 system z listy urządzeń.

Po sparowaniu pozycja Bose Solo 5 system pojawi się na liście połączonych urządzeń.

4. Na urządzeniu Bluetooth rozpocznij odtwarzanie muzyki w celu jej strumieniowego 
przesyłania do listwy dźwiękowej.

Nie można sparować urządzenia

Może być konieczne wyczyszczenie listy parowania Bluetooth listwy dźwiękowej 
(patrz strona 25). Po wyczyszczeniu listy ponów próbę parowania. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” 
(strona 35).
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Łączenie ze sparowanym urządzeniem 
Bluetooth®

Dźwięk z urządzenia Bluetooth można przesyłać strumieniowo do listwy dźwiękowej. 

Uwaga: Jeśli na liście parowania listwy dźwiękowej zapisano wiele urządzeń, połączenie 
ze sparowanym urządzeniem może zająć kilka minut. Wskaźnik Bluetooth listwy 
dźwiękowej informuje o stanie połączenia (patrz: strona 26).

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk .
Listwa dźwiękowa łączy się z dwoma ostatnimi urządzeniami, które przesyłały 
strumieniowo dźwięk do listwy dźwiękowej.

2. Po połączeniu rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth.

Nie można przesyłać strumieniowo dźwięku ze sparowanego urządzenia
Listwa dźwiękowa mogła utracić połączenie z urządzeniem. Sprawdź wskaźnik 
Bluetooth listwy dźwiękowej. Jeśli sparowane urządzenie jest poza zasięgiem listwy 
dźwiękowej, umieść to urządzenie w zasięgu.

Przełączanie między połączonymi 
urządzeniami
Listwa dźwiękowa obsługuje wielopunktową łączność, co umożliwia łatwe przełączanie 
odtwarzania muzyki między połączonymi urządzeniami. 

Ostatnie dwa urządzenia, które przesyłały strumieniowo muzykę do listwy dźwiękowej 
pozostają połączone. Podczas odtwarzania można wstrzymać odtwarzanie dźwięku 
na urządzeniu przesyłającym strumieniowo, a następnie odtwarzać muzykę z drugiego 
połączonego urządzenia. 
1. Wstrzymaj odtwarzanie muzyki z urządzenia przesyłającego strumieniowo.
2. Rozpocznij odtwarzanie na drugim połączonym urządzeniu.
3. Aby przełączać między połączonymi urządzeniami, powtarzaj kroki 1 i 2.

Czyszczenie listy parowania Bluetooth® 
listwy dźwiękowej
Po sparowaniu urządzenia Bluetooth® z listwą dźwiękową połączenie jest zapisywane na 
liście parowania listwy dźwiękowej. Jeśli nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, 
może być konieczne wyczyszczenie listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy 
ponownie sparować urządzenie.
1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do momentu, gdy wskaźnik 

Bluetooth zamiga na niebiesko.
2. Na urządzeniu przenośnym usuń pozycję Bose Solo 5 system z menu Bluetooth.

Listwa dźwiękowa wyemituje dźwięk i będzie gotowa do sparowania urządzenia 
(patrz: strona 24).
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Wskaźniki listwy dźwiękowej
Wskaźniki stanu i Bluetooth® z przodu listwy dźwiękowej informują o aktywności listwy 
dźwiękowej.

Wskaźnik 
stanu

Wskaźnik połączenia 
Bluetooth®

Wskaźnik stanu

Stan wskaźnika Stan systemu
Wyłączony Listwa dźwiękowa jest wyłączona (tryb gotowości)

Świeci na zielono Włączony: listwa dźwiękowa jest włączona.

Miga: listwa dźwiękowa jest wyciszona.

Świeci na pomarańczowo Wyszarzony: tryb gotowości, funkcja automatycznego 
wybudzania włączona.

Włączony: tryb dialogowy.

Włączony: tryb dialogowy, wyciszenie listwy dźwiękowej 
włączone.

Czerwony Błąd systemu: zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy 
Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej 
w opakowaniu. 

Wskaźnik Bluetooth

Stan wskaźnika Stan systemu
Niebieski Miga: gotowość do parowania

Świeci na biało Miga: łączenie.

Włączony: połączono.
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Może być konieczne zastosowanie alternatywnej metody konfiguracji w następujących 
sytuacjach:

• Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora.

• Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze.

Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do 
telewizora
Niektóre telewizory nie przesyłają dźwięku z podłączonych źródeł do listwy dźwiękowej. 
Należy zastosować alternatywną konfigurację, by podłączyć źródło bezpośrednio do 
listwy dźwiękowej.

Problem Rozwiązanie
Brak dźwięku ze źródeł podłączonych 
do telewizora

Podłącz źródło do listwy dźwiękowej korzystając 
z jednej z dwóch opcji kabli. (Patrz: strona 28.)

Brak dźwięku z dwóch źródeł 
podłączonych do telewizora

Podłącz źródła do listwy dźwiękowej korzystając 
z Opcji 1 lub Opcji 2. (Patrz: strona 30.)

Brak złącza optycznego lub 
koncentrycznego w telewizorze
Niektóre telewizory nie mają złącza optycznego lub koncentrycznego. Należy 
zastosować alternatywną konfigurację, by podłączyć telewizor do listwy dźwiękowej.

Problem Rozwiązanie
Telewizor ma tylko złącze analogowe Podłącz telewizor przy użyciu kabla stereo 3,5 mm —

RCA (brak w zestawie). (Patrz: strona 29.)

Telewizor ma tylko wyjście 
słuchawkowe

Podłącz telewizor przy użyciu kabla stereo 3,5 mm 
(brak w zestawie). (Patrz: strona 32.)

Telewizor nie ma wyjść audio Aby podłączyć do listwy dźwiękowej, użyj wyjść audio 
innego źródła, takiego jak dekoder telewizji kablowej/
satelitarnej. (Patrz: strona 28.)
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Podłączanie źródła do listwy dźwiękowej

Jeśli brak jest dźwięku ze źródła podłączonego do telewizora, np. odtwarzacza DVD/Blu-
ray Disc™, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, konsoli do gier albo cyfrowej nagrywarki 
DVR, należy podłączyć je do listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla audio.

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego 
końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować 
uszkodzenie wtyczki i złącza.

1. Znajdź z tyłu źródła panel złączy cyfrowych Audio OUT.

Panel złączy listwy dźwiękowej

Audio OUT  
Panel złączy źródła

2. Wybierz kabel audio.

3. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.

4. Podłącz kabel audio wychodzący z panelu złączy cyfrowych Audio OUT dekodera 
telewizji kablowej/satelitarnej do listwy dźwiękowej.

Uwaga: Nie odłączaj od telewizora kabla wideo źródła, takiego jak kabel HDMI™.
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Łączenie analogowego złącza źródła z listwą dźwiękową

Jeśli źródło nie ma złącza optycznego ani koncentrycznego i jest wyposażone wyłącznie 
w złącza analogowe (czerwone i białe), do połączenia z listwą dźwiękową należy użyć 
kabla stereo 3,5 mm — RCA (brak w zestawie).

1. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.

2. Włóż kabel analogowy RCA do złącz RCA Audio OUT (czerwone i białe) źródła.

3. Podłącz wtyczkę stereo do złącza AUX listwy dźwiękowej.

Kabel stereofoniczny 
3,5 mm — RCA  
(brak w zestawie)

Panel złączy listwy dźwiękowej

Audio OUT  
Panel złączy źródła 
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Podłączanie dwóch źródeł do listwy dźwiękowej

Jeśli brak jest dźwięku ze źródła podłączonego do telewizora, np. odtwarzacza DVD/
Blu-ray Disc™, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, konsoli do gier albo cyfrowej 
nagrywarki DVR, należy podłączyć je do listwy dźwiękowej. Użyj tylko jednego kabla 
audio dla każdego źródła.

1. Znajdź z tyłu każdego ze źródeł panel złączy cyfrowych Audio OUT. 

2. Wybierz oddzielny kabel audio dla każdego źródła, korzystając z Opcji 1 lub Opcji 2 
(patrz: strona 31).

Uwaga: NALEŻY skorzystać z Opcji 1 lub Opcji 2. Nie należy jednocześnie korzystać 
z kabla koncentrycznego i optycznego.

3. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy odłączyć telewizor od listwy dźwiękowej.

4. Podłącz oddzielnie wybrany kabel audio wychodzący z panelu złączy cyfrowych 
Audio OUT każdego źródła do listwy dźwiękowej. 

Uwaga: Nie odłączaj od telewizora kabla wideo źródła, takiego jak kabel HDMI™.

Opcja 1

Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch źródeł przy użyciu kabla optycznego i kabla 
stereo 3,5 mm — RCA (brak w zestawie).

PRZESTROGA: Jeśli korzystasz z kabla optycznego, usuń nakładki ochronne z obu jego 
końców. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować 
uszkodzenie wtyczki i złącza.

Kabel stereofoniczny 
3,5 mm — RCA  
(brak w zestawie)

Audio OUT Źródło 2Audio OUT Źródło 1

Panel złączy 
listwy dźwiękowej
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Opcja 2

Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch źródeł przy użyciu kabla koncentrycznego 
i kabla stereo 3,5 mm — RCA (brak w zestawie).

Audio OUT  
Źródło 2

Audio OUT  
Źródło 1

Panel złączy listwy dźwiękowej

Kabel stereofoniczny 
3,5 mm — RCA 
(brak w zestawie)

Korzystanie z dwóch źródeł podłączonych do listwy dźwiękowej
Należy wyłączać źródła, jeśli nie są używane. Aby móc odtwarzać za pomocą listwy 
dźwiękowej dźwięk z jednego źródła, drugie źródło musi być wyłączone.
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Podłączanie listwy dźwiękowej do złącza wyjścia słuchawkowego 
telewizora

Jeśli telewizor ma tylko złącze słuchawkowe, należy użyć kabla stereofonicznego 
3,5 mm (dostępny osobno) w celu podłączenia do listwy dźwiękowej.

1. Podłącz wtyczkę stereo do złącza słuchawkowego telewizora.

2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza AUX listwy dźwiękowej.

3. Upewnij się, że głośniki telewizora są włączone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.

4. Aby zapewnić optymalną kontrolę głośności listwy dźwiękowej, 

• Ustaw głośność telewizora na 75 procent wartości maksymalnej.

• Następnie ustaw poziom głośności listwy dźwiękowej przy użyciu pilota zdalnego 
sterowania.

Kabel stereofoniczny 
3,5 mm  
(brak w zestawie)

Panel złączy listwy dźwiękowej

Audio OUT  
Panel złącza słuchawkowego telewizora  
(lub inne zmienne wyjście audio)
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Podłączanie głośnika Bose Home Speaker 
lub Bose Soundbar
Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można połączyć system Bose Solo 5 TV 
sound system z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar, aby słuchać tego 
samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach. 

Uwaga: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia 
Bluetooth®. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać 
na odbiór.

Zgodne produkty
System Bose Solo 5 TV sound system można połączyć z dowolnym produktem 
z rodziny Bose Home Speaker. 

Popularne zgodne produkty:

• Bose Smart Soundbar 700

• Bose Soundbar 500

• Bose Home Speaker 500

• Bose Home Speaker 300

• Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, 
skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose Music
1. Naciśnij przycisk Bluetooth  na pilocie zdalnego sterowania systemu Bose Solo 5 

TV sound system i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik Bluetooth 
systemu Bose Solo 5 TV sound system zacznie migać.

2. Korzystając z aplikacji Bose Music, można połączyć system Bose 
Solo 5 TV sound system ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać 
więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: 
worldwide.Bose.com/Support/Groups

Uwagi: 

• Upewnij się, że system Bose Solo 5 TV sound system znajduje się w odległości 
nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.

• Nie można połączyć systemu Bose Solo 5 TV sound system z wieloma produktami 
równocześnie.

P O D Ł ĄC Z A N I E  P R O D U K TÓW  B O S E 

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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Ponowne podłączanie głośnika Bose Home 
Speaker lub Bose Soundbar
Włącz zasilanie systemu Bose Solo 5 TV sound system (zob. strona 18).

System Bose Solo 5 TV sound system podejmie próbę ponownego połączenia z dwoma 
ostatnio podłączonymi urządzeniami Bluetooth®, takimi jak głośniki Bose Home Speaker 
lub Bose Soundbar.

Uwagi: 

• Głośniki Bose Home Speaker lub Bose Soundbar muszą znajdować się w zasięgu 
(9 m) i być włączone.

• Jeżeli system Bose Solo 5 TV sound system nie ustanowi połączenia, połącz go przy 
użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
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Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie
Brak zasilania • Sprawdź pewność połączeń obu końców przewodu zasilającego.

• Podłącz przewód zasilający do działającego gniazda sieciowego.

• Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę 
i podłącz ponownie.

Brak dźwięku • Wyłącz wyciszenie listwy dźwiękowej. 

• Zwiększ poziom głośności. 

• Podłącz kabel audio do złącza telewizora oznaczonego etykietą 
Audio Output lub Audio OUT, a nie Audio Input lub Audio IN.

• Użyj tylko jednego kabla audio.

• Sprawdź pewność wszystkich połączeń kabli i ich poprawność. 

• Jeśli używany jest dekoder telewizji kablowej/satelitarnej lub inne 
źródło dźwięku, wybierz odpowiednie wejście telewizora. 

• Włącz wyjście audio telewizora i wybierz właściwe ustawienie, takie 
jak Stereo lub 5.1 Channel Audio. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.

• Użyj alternatywnej konfiguracji (patrz: strona 27).

• Podłączanie dwóch źródeł: 

 – Wyłącz drugie źródło.

 – Upewnij się, że kabel optyczny i kabel koncentryczny nie są używane 
jednocześnie.

• Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora 
oznaczonego VARIABLE (VAR), wyłącz głośniki telewizora, 
ustaw głośność telewizora na 75 procent wartości maksymalnej i anuluj 
wyciszenie telewizora.

• W przypadku podłączenia przez wyjście słuchawkowe telewizora 
ustaw maksymalny poziom głośności telewizora. 

• Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę 
i podłącz ponownie.
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Problem Rozwiązanie
Nie można 
odtwarzać dźwięku 
Bluetooth®

• Na listwie dźwiękowej:

 – Sparuj urządzenie (patrz: strona 24).

 – Wyczyść listę parowania listwy dźwiękowej (patrz: strona 25).

 – Spróbuj sparować inne urządzenie. 

• Na urządzeniu Bluetooth:

 – Wyłącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth. 

 – Usuń listwę dźwiękową z menu Bluetooth. Przeprowadź 
ponownie parowanie. 

 – Użyj innego źródła muzyki.

 – Sprawdź zgodność urządzenia Bluetooth. Zapoznaj się 
z podręcznikiem użytkownika urządzenia Bluetooth.

• Zwiększ poziom głośności listwy dźwiękowej, urządzenia przenośnego 
i źródła muzyki. 

• Sprawdź, czy używasz właściwego urządzenia.

• Jeśli połączonych jest kilka urządzeń Bluetooth, najpierw wstrzymaj 
strumieniowe przesyłanie na urządzeniu.

• Jeśli nie korzystasz z pozostałych urządzeń Bluetooth, rozłącz je.

• Patrz „Zniekształcony dźwięk” lub „Brak dźwięku”.

Zniekształcony 
dźwięk

• Sprawdź pewność połączeń kabli w listwie dźwiękowej i telewizorze 
(lub innych podłączonych źródłach). 

• Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora 
z oznaczeniem VARIABLE (VAR), zmniejsz poziom głośności 
telewizora.

• Użyj alternatywnej konfiguracji (patrz: strona 27).

• Jeśli listwa dźwiękowa jest zamontowana na ścianie, dostosuj 
parametry dźwięku (patrz strona 37).

• Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę 
i podłącz ponownie.

Pilot zdalnego 
sterowania działa 
nieprawidłowo lub 
w ogóle nie działa

• Sprawdź prawidłowość montażu i stan naładowania baterii (patrz: 
strona 37). 

• Skieruj pilot bezpośrednio w stronę listwy dźwiękowej. 

• Sprawdź, czy wskaźnik stanu miga po naciśnięciu przycisku regulacji 
głośności lub wyciszenia na pilocie.

• Odłącz przewód zasilający na przynajmniej jedną minutę 
i podłącz ponownie.

Dźwięk dochodzi 
z telewizora

• Wyłącz głośniki telewizora (patrz: strona 18). 

• Wycisz lub zmniejsz głośność telewizora.

Głośnik soundbar 
nie jest łączony 
z głośnikiem Bose 
Home Speaker 
lub Bose Soundbar

Upewnij się, że głośnik soundbar jest gotowy do połączenia. Naciśnij 
przycisk Bluetooth  na pilocie zdalnego sterowania systemu Bose Solo 
5 TV sound system i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik 
Bluetooth systemu Bose Solo 5 TV sound system zacznie migać.

Upewnij się, że system Bose Solo 5 TV sound system znajduje się 
w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker 
lub Bose Soundbar.
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Problem Rozwiązanie
Głośnik soundbar 
nie jest ponownie 
łączony z uprzednio 
podłączonym 
głośnikiem Bose 
Home Speaker 
lub Bose Soundbar

Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest 
dostępna w menu Ustawienia.

Opóźnienie audio 
po połączeniu 
z głośnikiem Bose 
Home Speaker 
lub Bose Soundbar

Sprawdź aktualizacje oprogramowania dostępne w witrynie internetowej 
btu.Bose.com.

Wskaźnik stanu 
jest czerwony

Błąd systemu: zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Należy 
skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Dostosowywanie dźwięku w przypadku montażu 
na ścianie
Po zamontowaniu listwy dźwiękowej na ścianie dostosuj dźwięk w celu uzyskania 
lepszej jakości tonów niskich. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez pięć sekund.

Porada: Jeśli listwa dźwiękowa zostanie zdjęta ze ściany, należy przywrócić jej 
domyślne ustawienia dźwięku.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego 
sterowania
Obie baterie należy wymieniać, gdy pilot przestaje działać lub gdy jego zasięg wydaje 
się zmniejszony. Korzystaj z baterii alkalicznych.

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

2. Wyjmij obie baterie.

3. Zutylizuj baterie zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

4. Włóż dwie baterie AA (IEC-R6) 1,5 V lub ich odpowiedniki. Ułóż bieguny baterii 
oznaczone symbolami + i – zgodnie z oznaczeniami + i – wewnątrz komory.

5. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce.

http://btu.Bose.com
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Czyszczenie
• Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.

• W pobliżu systemu nie wolno rozpylać aerozoli. Nie należy używać rozpuszczalników, 
środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub 
materiały ścierne.

• Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia nie przedostała się 
jakakolwiek ciecz.

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

Ograniczona gwarancja
System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące 
gwarancji ograniczonej są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie 
global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia 
wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne
Napięcie zasilające

Wejście: 20 V DC, MAKS. 30 W.

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