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Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu 
użycia w przyszłości. 

�Symbol�błyskawicy�ze�strzałką�w�trójkącie�równobocznym�ostrzega�użytkownika�o�zagrożeniach�związanych�z�obecnością�
w�obudowie�nieizolowanych�podzespołów�pod�napięciem,�którego�wartość�może�być�przyczyną�porażenia�prądem�
elektrycznym.
Symbol�wykrzyknika�w�trójkącie�równobocznym�wskazuje�użytkownikowi�ważne�instrukcje�dotyczące�obsługi�i�konserwacji,�
zamieszczone�w�tej�instrukcji.

OSTRZEŻENIA:
• �Aby�ograniczyć�ryzyko�pożaru�oraz�porażenia�prądem,�należy�chronić�urządzenie�przed�deszczem�i�wilgocią.�
• �Nie�należy�narażać�urządzenia�na�zachlapanie�ani�umieszczać�w�jego�pobliżu�naczyń�wypełnionych�płynami,�takich�jak�
wazony.�Podobnie�jak�w�przypadku�innych�urządzeń�elektronicznych,�należy�zachować�ostrożność,�aby�nie�dopuścić�do�
przedostania�się�rozlanych�płynów�do�wnętrza�urządzenia.�Płyny�mogą�spowodować�awarię�i/lub�zagrożenie�pożarowe.

• Należy�wymieniać�tylko�na�baterię�(lub�baterie)�alkaliczne�AA�(IEC�LR06).�
• Na�urządzeniu�lub�w�jego�pobliżu�nie�należy�umieszczać�źródeł�otwartego�ognia�(np.�zapalonych�świec).

PRZESTROGI:
• �Nie�wolno�dokonywać�nieautoryzowanych�modyfikacji�produktu;�grozi�to�naruszeniem�bezpieczeństwa,�zgodności�
z�przepisami�i�działania�systemu�oraz�może�spowodować�unieważnienie�gwarancji.

• �Słuchanie�muzyki�przy�wysokim�poziomie�głośności�przez�dłuższy�czas�może�być�przyczyną�uszkodzenia�słuchu.�
Zalecane�jest�unikanie�ekstremalnych�poziomów�głośności,�zwłaszcza�w�przypadku�korzystania�ze�słuchawek�przez�
dłuższy�czas.

OSTRZEŻENIE:�Produkt�zawiera�małe�części�mogące�spowodować�zadławienie�się.�Nie�jest�on�odpowiedni�dla�dzieci�
poniżej�3�lat.

OSTRZEŻENIE: Produkt�zawiera�elementy�magnetyczne.�Wszelkie�wątpliwości�dotyczące�wpływu�tych�elementów�na�
funkcjonowanie�implantów�medycznych�należy�skonsultować�z�lekarzem.

UWAGI:
• Etykieta�jest�umieszczona�na�dolnym�panelu�konsoli.�
• �Jeżeli�urządzenie�jest�wyłączane�przez�wyjęcie�wtyczki�przewodu�zasilającego�lub�przedłużacza�z�gniazda�sieciowego,�należy�
zapewnić�możliwość�swobodnego�korzystania�z�tego�elementu�wyposażenia.

• �Urządzenia�należy�używać�wewnątrz�pomieszczeń.�Nie�jest�ono�przeznaczone�do�użytku�na�zewnątrz,�w�pojazdach�rekreacyjnych�
ani�na�łodziach�i�nie�przetestowano�jego�działania�w�tych�warunkach.

• �Przewody�głośnikowe�i�kable�łączące�dołączone�do�tego�systemu�nie�zostały�zatwierdzone�do�instalacji�w�ścianach.�Właściwy�typ�
przewodów�i�kabli�wymaganych�do�instalacji�w�ścianach�należy�sprawdzić�w�lokalnych�przepisach�budowlanych.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1.� Należy�przeczytać�te�instrukcje.
2.� Należy�zachować�te�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�zasilacz�lub�przewód�zasilający�przed�uszkodzeniem�lub�deformacją,�zwłaszcza�wtyczki,�gniazda�i�złącza�

zainstalowane�w�urządzeniach.
10.� Należy�korzystać�wyłącznie�z�dodatków/akcesoriów�zalecanych�przez�producenta.
11.� Urządzenie�należy�odłączyć�od�sieci�zasilającej�podczas�burzy�z�wyładowaniami�atmosferycznymi�lub�wówczas,�gdy�nie�jest�

używane�przez�dłuższy�czas.
12.� Wykonanie�wszystkich�prac�serwisowych�należy�zlecić�wykwalifikowanemu�personelowi.�Wykonanie�prac�serwisowych�jest�

konieczne�w�przypadku�uszkodzenia�urządzenia,�na�przykład�w�następujących�okolicznościach:�uszkodzenie�zasilacza�
lub�przewodu�zasilającego,�przedostanie�się�cieczy�lub�przedmiotów�do�wnętrza�urządzenia,�narażenie�urządzenia�na�
oddziaływanie�deszczu�lub�wilgoci,�nieprawidłowe�funkcjonowanie�lub�upadek�urządzenia.
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Informacje prawne
Uwaga: �Urządzenie�zostało�przetestowane�oraz�potwierdzona�została�jego�zgodność�z�wymaganiami�dla�urządzeń�cyfrowych�

klasy�B,�wynikającymi�z�części�15�przepisów�FCC.�Wymagania�te�określono�w�celu�zapewnienia�ochrony�przed�
szkodliwymi�zakłóceniami�działania�instalacji�w�budynkach�mieszkalnych.�Urządzenie�wytwarza�oraz�wykorzystuje�
energię�promieniowania�o�częstotliwościach�radiowych�i�może�powodować�zakłócenia�komunikacji�radiowej,�jeżeli�nie�
jest�zainstalowane�i�użytkowane�zgodnie�z�zaleceniami�producenta.�Co�więcej,�nie�można�zagwarantować,�że�działanie�
niektórych�instalacji�nie�będzie�zakłócane.�Jeżeli�urządzenie�zakłóca�odbiór�radiowy�lub�telewizyjny,�co�można�sprawdzić,�
wyłączając�je�i�ponownie�włączając,�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.
• Skonsultuj�się�z�dystrybutorem�lub�doświadczonym�technikiem�radiowo-telewizyjnym�w�celu�uzyskania�pomocy�

technicznej.

Zmiany�lub�modyfikacje,�które�nie�zostały�oficjalnie�zatwierdzone�przez�firmę�Bose�Corporation�mogą�być�przyczyną�anulowania�
autoryzacji�użytkownika�do�korzystania�z�tego�wyposażenia.

To�urządzenie�jest�zgodne�z�częścią�15�zasad�FCC�oraz�kanadyjskimi�standardami�branżowymi�RSS�dotyczącymi�licencji.�
Jego�działanie�jest�uwarunkowane�dwoma�czynnikami:�(1)�Urządzenie�nie�może�powodować�żadnych�szkodliwych�zakłóceń�oraz�
(2)�musi�zachować�odporność�na�wpływ�zakłóceń�zewnętrznych,�w�tym�zakłóceń,�które�mogą�powodować�wadliwe�działanie.

Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch
To�urządzenie�powinno�być�zainstalowane�i�obsługiwane�z�zachowaniem�odległości�co�najmniej�20�cm�od�ciała�użytkownika.

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

CAN�ICES-3�(B)/NMB-3�(B)

To�urządzenie�jest�zgodne�z�normami�FCC�i�Industry�Canada�RF�dotyczącymi�limitów�narażenia�na�promieniowanie�
o�częstotliwościach�radiowych�określonych�ogólnie�dla�ludzi.�Nie�może�znajdować�się�w�pobliżu�ani�być�obsługiwane�za�pomocą�
innych�anten�lub�nadajników.

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie�z�lokalnymi�przepisami.�Nie�spalać.

Ten�symbol�oznacza,�że�produktu�nie�należy�wyrzucać�razem�z�innymi�odpadkami�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,�skontaktuj�się�z�samorządem�lokalnym,�z�zakładem�utylizacji�odpadów�albo�ze�sklepem,�
w�którym�produkt�został�nabyty.

Firma�Bose�Corporation�niniejszym�deklaruje,�że�ten�produkt�jest�zgodny�z�podstawowymi�wymaganiami�
i�zaleceniami�określonymi�w�dyrektywie�1999/5/WE�oraz�innych�obowiązujących�dyrektywach�UE.�Pełna�treść�
Deklaracji�zgodności�jest�dostępna�w�witrynie�www.Bose.com/compliance

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

Nazwa 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�SJ/T�11364.
O:�Wskazuje,�że�dana�substancja�toksyczna�lub�szkodliwa,�która�jest�zawarta�we�wszystkich�homogenicznych�materiałach�dla�
tej�części,�nie�przekracza�limitu�określonego�w�normie�GB/T�26572.�

X:�Wskazuje,�że�dana�substancja�toksyczna�lub�szkodliwa,�która�jest�zawarta�w�co�najmniej�jednym�z�homogenicznych�
materiałów�użytych�dla�tej�części,�przekracza�limit�określony�w�normie�GB/T�26572.
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Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:
Numery seryjne można znaleźć na panelu złączy modułu Acoustimass® i na opakowaniu pilota 
zdalnego sterowania. 

Numer modelu:  ______________________________________________________________________

Numer seryjny modułu: ________________________________________________________________

Numer seryjny pilota: _________________________________________________________________

Numer seryjny konsoli: ________________________________________________________________

Numer seryjny listwy dźwiękowej: _______________________________________________________

Data zakupu: _________________________________________________________________________

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Informacje prawne

Data produkcji: Pierwsza�pogrubiona�cyfra�numeru�seryjnego�oznacza�rok�produkcji,�np.�cyfra�„5”�oznacza�2005�lub�2015�r.

Importer — Chiny:�Bose�Electronics�(Shanghai)�Company�Limited,�Part�C,�Plan�9,�No.�353�North�Riying�Road,�
China�(Shanghai)�Pilot�Free�Trade�Zone
Importer — UE: Bose�Products
Importer — Tajwan:�Bose�Taiwan�Branch,�9F-A1,�No.10,�Section�3,�Minsheng�East�Road,�Taipei�City�104,�Taiwan

App�Store�jest�znakiem�usługi�firmy�Apple�Inc.�
Amazon,�Kindle�i�Fire�są�znakami�towarowymi�firmy�Amazon,�Inc.�lub�jej�spółek�zależnych.�
Android�i�Google�Play�są�znakami�towarowymi�firmy�Google,�Inc.�
Blu-ray�Disc™�i�Blu-ray™�są�znakami�towarowymi�organizacji�Blu-ray�Disc�Association.
Słowo, znak i logo Bluetooth®�są�zarejestrowanymi�znakami�towarowymi�Bluetooth�SIG,�Inc.,�używanymi�przez�Bose�
Corporation�na�mocy�odpowiedniej�licencji.

Wyprodukowano�na�licencji�Dolby�Laboratories.�Dolby�oraz�symbol�podwójnego�D�są�znakami�towarowymi�firmy�
Dolby�Laboratories.

Informacje�dotyczące�patentów�DTS�znajdują�się�pod�adresem�http://patents.dts.com.�Wyprodukowano�na�mocy�
licencji�udzielonej�przez�Digital�Theater�Systems,�INC.�Znak�DTS�i�jego�symbol�oraz�znak�&�DTS�i�jego�symbol�są�
zastrzeżonymi�znakami�towarowymi,�a�DTS�Digital�Surround�jest�znakiem�towarowym�firmy�DTS,�Inc.�©�DTS,�Inc.�
Wszelkie�prawa�zastrzeżone.

HDMI�i�HDMI�High-Definition�Multimedia�Interface�oraz�logo�HDMI�są�znakami�towarowymi�lub�zastrzeżonymi�
znakami�towarowymi�firmy�HDMI�Licensing�LLC�w�USA�i�innych�krajach.

iHeartRadio�jest�zastrzeżonym�znakiem�towarowym�firmy�iHeartMedia,�Inc.
Ten�produkt�wykorzystuje�oprogramowanie�Spotify�podlegające�licencjom�innych�firm,�które�są�dostępne�w�tym�miejscu:�
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify�jest�zastrzeżonym�znakiem�towarowym�firmy�Spotify�AB.
SoundTouch�i�projekt�bezprzewodowej�nuty�są�zarejestrowanymi�znakami�towarowymi�firmy�Bose�Corporation�w�Stanach�
Zjednoczonych�i�innych�krajach.
Wi-Fi�jest�zastrzeżonym�znakiem�towarowym�stowarzyszenia�Wi-Fi�Alliance.
©�2017�Bose�Corporation.�Żadnej�części�tej�publikacji�nie�wolno�powielać,�modyfikować,�rozpowszechniać�ani�wykorzystywać�
w�inny�sposób�bez�uprzedniego�uzyskania�pisemnego�zezwolenia.

B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia
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Informacje o systemie SoundTouch® 130

Kino domowe SoundTouch® 130 oferuje gwarantowaną przez markę Bose® 
jakość dźwięku dla źródeł wideo oraz technologie SoundTouch® i Bluetooth®. 
To eleganckie urządzenie prezentuje klarowny dźwięk o pełnym brzmieniu 
w dowolnym pomieszczeniu. Dźwięk jest strumieniowo przesyłany bezprzewodowo 
przez domową sieć Wi-Fi®. Dzięki systemowi SoundTouch® można słuchać 
internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych.
Dzięki domowej sieci Wi-Fi możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Funkcje systemu
• Zaawansowana technologia przetwarzania audio firmy Bose oferuje naturalny 

i rzeczywisty dźwięk.
• System kalibracji ADAPTiQ® optymalizuje jakość dźwięku.
• Obsługa standardu Consumer Electronics Control (CEC).
• Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
• Łatwy dostęp do ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień 

wstępnych.
• Bezprzewodowa konfiguracja przy użyciu smartfona lub tabletu. 
• Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
• Strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń Bluetooth. 
• Bezpłatna aplikacja SoundTouch® na komputer, smartfon lub tablet. 
• W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające 

odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
• Szeroki wybór systemów audio firmy Bose pozwala na wybór odpowiedniego 

rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

Funkcje sprzętowe
• Wyświetlacz umożliwia dostęp do ustawień systemu i informacji.
• Złącze HDMI™ zapewnia prostą konfigurację i pozwala uzyskać dźwięk 

o wysokiej jakości z podłączonych źródeł.
• Programowalny, uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie 

telewizorem, dekoderem telewizji kablowej, odbiornikiem telewizji satelitarnej 
i innymi podłączonymi źródłami.

• Chowany moduł bezprzewodowy Acoustimass® zapewnia głębokie tony niskie.
• Głośniki można zainstalować na ścianie (zestaw dostępny oddzielnie).
• Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® seria II umożliwia korzystanie 

z funkcji SoundTouch® i Bluetooth w systemie.

Aplikacja SoundTouch®

• Konfigurowanie źródła SoundTouch® i sterowanie nim przy użyciu smartfona, 
tabletu lub komputera.

• Aplikacja SoundTouch® umożliwia łatwą personalizację ustawień wstępnych dla 
ulubionej muzyki.

• Eksplorowanie internetowych stacji radiowych, usług muzycznych i własnej 
biblioteki muzycznej.

• Parowanie, łączenie i odtwarzanie dźwięku z urządzeń Bluetooth. 
• Zarządzanie ustawieniami SoundTouch®.
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Rozpakowanie systemu
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy 
przedstawione poniżej:

Moduł Acoustimass® Konsola

Przewód 
zasilający modułu 
Acoustimass

Przewód 
zasilający 
konsoli

Przewód zasilający  
listwy dźwiękowej

Kabel 
HDMI™

Kabel 
głośnika

Kabel USB

Listwa dźwiękowa Moduł komunikacji bezprzewodowej 
SoundTouch® seria II

Uniwersalny pilot zdalnego 
sterowania

Zestaw słuchawkowy 
ADAPTiQ®

Gumowe podkładki

 System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. 
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Uwaga:  Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora 
produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy 
skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Informacje o systemie SoundTouch® 130
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Informacje o systemie SoundTouch® 130

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia
 Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy 
umieścić z dala od systemu. Umieść system poza metalowymi szafkami i z dala od 
nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich 
źródeł ciepła. 

Moduł 
Acoustimass®

• Ustaw moduł Acoustimass na gumowych podkładkach wzdłuż 
tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany 
w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia.

• Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą 
spowodować przesuwanie się modułu Acoustimass (szczególnie 
w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy 
wypolerowanego drewna).

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

Listwa dźwiękowa • Umieść listwę dźwiękową z przodu telewizora.
• Nie umieszczaj listwy dźwiękowej w szafce.
• Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Konsola • Umieść konsolę w pobliżu telewizora. NIE umieszczaj telewizora 
na konsoli.

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

Moduł komunikacji 
bezprzewodowej 
SoundTouch®

• Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w odległości 
0,3–1,8 m od konsoli, modułu Acoustimass i innych urządzeń 
bezprzewodowych, aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych. 

Przykładowe umiejscowienie systemu
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Mocowanie gumowych podkładek do 
modułu Acoustimass
Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass, aby zabezpieczyć podłogę.

1. Umieść moduł Acoustimass spodem do góry na miękkiej powierzchni, 
aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.

2. Przymocuj gumowe podkładki na spodzie modułu Acoustimass.

Spód modułu Acoustimass

Gumowa stopka  

3. Umieść moduł Acoustimass na podkładkach.

Przestroga:  Podczas użycia nie ustawiaj modułu Acoustimass na jego panelu 
przednim, tylnym, bocznym ani górnym.

4. Usuń wszystkie folie ochronne. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to 
wpłynąć na skuteczność akustyczną.

Instalacja modułu Acoustimass®
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Instalacja modułu Acoustimass®

Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania
1. Podłącz przewód zasilający do złącza  modułu Acoustimass.

2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej. 
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Podłączanie konsoli do telewizora
 Użyj złącza HDMI telewizora z oznaczeniem ARC (Audio Return Channel), jeśli jest 
dostępne. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, patrz strona 14.

Korzystanie ze złącza HDMI™ ARC
Użyj kabla Bose® HDMI w celu podłączenia konsoli do telewizora. 

1. Odłącz od telewizora źródła podłączone do złącza HDMI, takie jak dekoder 
telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej, odtwarzacz DVD lub Blu-ray 
Disc™ albo konsola do gier.

2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI firmy Bose® do złącza TV (ARC) konsoli.

3. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do złącza HDMI (ARC) telewizora.

Instalacja konsoli
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Instalacja konsoli

Telewizory bez złącza HDMI™ ARC
Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, może być konieczne utworzenie 
dodatkowego połączenia z konsolą przy użyciu kabla optycznego, 
koncentrycznego lub analogowego kabla audio stereo. Bez takiego dodatkowego 
połączenia system Bose® może nie emitować dźwięku. 

Dodatkowego połączenia należy używać w następujących 
konfiguracjach: 
• Korzystasz ze źródeł wewnętrznych (takich jak aplikacje internetowe lub 

antena zbiorcza).

• Podłączasz źródła do telewizora. 

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora. 

Porada:  Jeśli telewizor ma panele złączy audio IN i OUT, użyj złączy audio OUT 
dla dodatkowego połączenia.

Podłączanie konsoli do innych źródeł

Podłączanie do źródeł zgodnych ze standardem HDMI™
Za pomocą kabla HDMI (dostępny oddzielnie) konsolę można podłączyć do 
innych źródeł, takich jak dekoder telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej, 
odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ albo konsola do gier. Jeśli źródło nie jest 
zgodne ze standardem HDMI, należy zapoznać się z konfiguracjami z urządzeniami 
nieobsługującymi standardu HDMI w sekcji strona 15.

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI (OUT) źródła.

2. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do odpowiedniego złącza HDMI konsoli. Aby na 
przykład podłączyć konsolę do gier, podłącz kabel HDMI do złącza GAME.

Podłącz inne źródła do 
odpowiedniego złącza HDMI konsoli.
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Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™
Jeśli źródło nie jest zgodne ze standardem HDMI, podłącz je do telewizora 
przy użyciu kabli audio i wideo (dostępne oddzielnie). Więcej informacji zawiera 
instrukcja obsługi telewizora. 

Porada: Jeśli źródło ma panele złączy audio IN i OUT, użyj złączy audio OUT.

Podłączanie źródeł odtwarzających tylko audio
Jeśli źródło odtwarzające tylko audio, takie jak odtwarzacz multimedialny lub 
odtwarzacz płyt CD, nie jest zgodne ze standardem HDMI:

1. Podłącz źródło do złącza optycznego, koncentrycznego, analogowego lub 
BOCZNEGO AUX ( ) konsoli. 

Uwaga:   Możesz użyć kabla audio optycznego, koncentrycznego, 
analogowego lub 3,5 mm (dostępne oddzielnie).

2. Ustaw wejście optyczne, koncentryczne, analogowe lub BOCZNE AUX 
dla odpowiedniego źródła. Ustawienia te są dostępne w menu System 
(patrz strona 32).

Podłączanie modułu komunikacji 
bezprzewodowej SoundTouch®

Podłącz moduł komunikacji bezprzewodowej do złącza Bose® link na konsoli.

Instalacja konsoli
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Instalacja listwy dźwiękowej

Podłączanie listwy dźwiękowej
1. Podłącz jeden koniec kabla głośnikowego do złącza Speaker Connection 

konsoli.

2. Podłącz drugi koniec kabla głośnikowego do złącza  listwy dźwiękowej.
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Mocowanie opcjonalnych podkładek 
podwyższających do listwy dźwiękowej
Przymocuj opcjonalne podkładki podwyższające, aby unieść listwę dźwiękową 
i zapewnić miejsce pod spodem.

1. Umieść listwę dźwiękową spodem do góry na miękkiej powierzchni, 
aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.

2. Przymocuj podkładki podwyższające na spodzie listwy dźwiękowej.

3. Umieść listwę dźwiękową na podkładkach.

Montaż naścienny listwy dźwiękowej
Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby nabyć zestaw do montażu 
naściennego WB-135, należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem 
produktów firmy Bose lub odwiedzić witrynę www.Bose.com.

PRZESTROGA:  Nie należy używać żadnego innego sprzętu do montażu listwy 
dźwiękowej. 

Instalacja listwy dźwiękowej
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Podłączanie systemu do zasilania

Podłączanie zasilania listwy dźwiękowej
1. Podłącz przewód zasilający do złącza  listwy dźwiękowej.

2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie zasilania konsoli
1. Podłącz przewód zasilający do złącza Power konsoli.

2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej. 
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Instalacja baterii w pilocie zdalnego 
sterowania
1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

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

3. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.

Włączanie systemu i wybór języka
1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. 

Konsola włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się pozycja 10 JĘZYK .

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu domyślnie ustawiane 
jest ostatnio używane źródło.

2. Naciśnij przyciski  i , aby wybrać język. 

3. Naciśnij przycisk .

Porada: Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język, znajdź ikonę  w menu System.

 System wyłącza się po upływie 16 minut braku aktywności. Funkcję AUTO OFF 
(Automatyczne wyłączanie) można wyłączyć przy użyciu menu System (patrz 
strona 32).

Uruchamianie systemu
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Uruchamianie systemu

Sprawdzanie dźwięku
1. Włącz telewizor.

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

Porada:  Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz 
odpowiednie wejście telewizora. Może być konieczne użycie innego 
pilota zdalnego sterowania.

3. Włącz system.

4. Naciśnij odpowiedni przycisk źródła. 

5. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.

6. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. Sprawdź, czy dźwięk nie 
dochodzi z głośników telewizora.

Uwaga:  Jeśli słychać dźwięk pochodzący z głośników telewizora lub jeśli 
nie słychać dźwięku z głośników Bose®, patrz „Rozwiązywanie 
problemów” na stronie 34.
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Wykonywanie procesu kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ®

Proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu 
do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego poprzez wykonanie pięciu 
pomiarów dźwięku. Wykonanie kalibracji dźwięku wymaga około 10 minut, 
kiedy pomieszczenie jest ciche. 

1. Nałóż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ. 

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ mikrofon na górze zestawu 
słuchawkowego mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu 
określenia optymalnej jakości dźwięku.

2. Podłącz kabel zestawu słuchawkowego ADAPTiQ do złącza  konsoli.

3. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. 

4. Naciskaj przycisk  lub  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 
pozycja 14 ADAPTiQ.

5. Naciśnij przycisk . 

6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi do momentu, gdy system 
zakończy proces.

Uwaga:  Jeśli usłyszysz komunikat o błędzie lub nie możesz zakończyć 
kalibracji dźwięku ADAPTiQ, patrz strona 37.

7. Odłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ od konsoli i przechowuj go 
w bezpiecznym miejscu. 

Uwaga:  W przypadku przeniesienia lub montażu systemu lub przemieszczenia 
jakichkolwiek mebli należy ponownie wykonać kalibrację ADAPTiQ 
w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

ADAPTiQ®
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Konfiguracja systemu SoundTouch®

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi® 
Należy pobrać i zainstalować aplikację SoundTouch® na smartfonie lub tablecie 
podłączonym do sieci. Jeśli nie dysponujesz smartfonem ani tabletem, możesz 
użyć komputera podłączonego do Twojej sieci (patrz strona 40).

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji systemu w sieci. 

Uwaga:  Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, 
patrz „Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch®”. 

Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®.
Podczas pierwszej konfiguracji systemu SoundTouch® należy zainstalować aplikację. 

Pobierz na smartfonie lub tablecie aplikację sterującą SoundTouch® firmy Bose®.

Bose® SoundTouch® 
controller app

• Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store

• Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™

• Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon 
Appstore for Android

Podłączanie systemu do sieci Wi-Fi®

Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę SoundTouch® , aby uruchomić 
aplikację.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć 
konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch® oraz dodaniem 
biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

Dodawanie systemu do istniejącego konta 
SoundTouch®

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, nie trzeba 
ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.

2. Wybierz kolejno opcje EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > 
DODAJ SYSTEM.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
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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 lub odbiornika telewizji satelitarne oraz nawigację po 
menu System. 

Panel nawigacyjny

Wybór źródła

Wyświetlenie listy 
nagranych programów 

na nagrywarce DVR

Współczynnik 
proporcji telewizora

Napisy

Wybieranie źródła 
podłączonego do 

telewizora

Przyciski funkcji 
(patrz strona 28)

Tryb teletekstu

Wyświetla stronę 
domową telewizji 
internetowej

Menu System

Przyciski sterowania 
odtwarzaniem

Włączanie/wyłączanie 
systemu Bose®

Włączanie/wyłączanie 
wybranego źródła

 Przełącza 
pomiędzy złączami 
SoundTouch®, 
Bluetooth® 
i BOCZNE AUX  
(patrz strona 27)

Poprzedni kanał, 
rozdział lub utwór

Klawiatura 
numeryczna.  
Cyfry od 1 do 
6 umożliwiają 
przywoływanie 
ustawień 
wstępnych systemu 
SoundTouch®.

Użycie systemu
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Użycie systemu

Programowanie uniwersalnego pilota 
zdalnego sterowania
Pilot umożliwia sterowanie telewizorem, dekoderem telewizji kablowej, 
odbiornikiem telewizji satelitarnej, odtwarzaczem DVD lub Blu-ray Disc™, konsolą 
do gier, cyfrową nagrywarką lub innym źródłem dodatkowym.

Consumer Electronics Control
System obsługuje standard Consumer Electronics Control (CEC). Umożliwia on 
sterowanie wieloma źródłami podłączonymi do złącza HDMI™ bez konieczności 
programowania pilota. Funkcję CEC można włączyć lub wyłączyć przy użyciu menu 
System (patrz strona 32).

Źródło może obsługiwać standard CEC, dla którego używana jest jednak inna 
nazwa. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Funkcja CEC steruje źródłami 
podłączonymi do złączy HDMI konsoli.

Porada:  W celu włączenia funkcji CEC może być konieczne użycie menu systemu 
źródła lub telewizora. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi 
danego źródła.

Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza 
HDMI™ ze standardem CEC
Jeśli źródła prawidłowo reagują na naciśnięcie odpowiadających im przycisków, 
nie trzeba programować pilota zdalnego sterowania. 

Uwaga:  Źródło podłączone do złącza HDMI może nie obsługiwać standardu CEC. 
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

1. Włącz system Bose®, telewizor i testowane źródło. 

2. Naciskaj różne przyciski odpowiadające funkcjom źródła.

3. Naciśnij przycisk . Źródło zostanie wyłączone.

Jeśli źródło nie wykonuje jednej z funkcji, zaprogramuj pilota zdalnego 
sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 25).
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Programowanie pilota do obsługi źródła
Jeśli źródło nie obsługuje standardu CEC, wprowadzając kod dla danej marki 
źródła możesz zaprogramować uniwersalny pilot zdalnego sterowania, by sterował 
takimi źródłami, jak telewizor, dekoder telewizji kablowej lub odbiornik telewizji 
satelitarnej, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, 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. 
Na przykład, by zaprogramować telewizor, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

 do momentu zaświecenia się wszystkich sześciu przycisków źródeł, 
a następnie zwolnij przycisk.
Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal świecił. 

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 dla źródła:

• Telewizor: naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . 
Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski  i  w celu nawigacji.

• Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej: naciśnij przycisk . Pojawi 
się program telewizyjny. Naciśnij przyciski  i  w celu nawigacji.

• Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™: naciśnij przycisk . Wyświetlone 
zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski  i  w celu nawigacji.

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

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

• Pilot nie działa lub nie działa prawidłowo: 
 -  Jeśli przycisk źródła zacznie świecić: naciśnij przycisk + na przycisku 

regulacji głośności. 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 miga trzy razy, oznacza to, 
że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.

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

Uwaga:  Posiadane źródło może nie być zgodne z uniwersalnymi pilotami zdalnego 
sterowania zaopatrzonymi w nadajnik podczerwieni. Więcej informacji 
zawiera instrukcja obsługi danego źródła.
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Wybór źródła
Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni 
przycisk źródła na pilocie zdalnego sterowania. Przed rozpoczęciem zaprogramuj 
pilota do obsługi źródła (patrz strona 25).

Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®

Jeśli źródło jest podłączone do konsoli i nie używa standardu CEC, ustawi konsolę 
w odpowiedni tryb i włącz źródło.

1. Włącz system.

2. Naciśnij przycisk dla źródła, którym chcesz sterować.

Przycisk źródła zacznie świecić.

3. Naciśnij przycisk .

Przycisk źródła będzie świecić.

Wybieranie źródła podłączonego do telewizora
Jeśli źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora.

1. Włącz system, telewizor i odpowiednie źródło.

2. Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście dla telewizora. 

Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku  w celu wybrania 
wejścia telewizora dla źródła.

W przypadku niektórych telewizorów przycisk  powoduje wyświetlenie 
menu. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby wybrać wejście telewizora 
i zamknąć menu.

Przyciski źródeł uniwersalnego pilota 
i złącza konsoli
Przyciski źródeł pilota zdalnego sterowania odpowiadają złączom z tyłu konsoli. 
Na przykład przycisk  odpowiada złączu HDMI™ BD-DVD.

Przyciski źródeł działają z dowolnym źródłem podłączonym do odpowiedniego złącza. 
Jeśli masz dodatkowy odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ i podłączysz go do złącza 
CBL-SAT, możesz zaprogramować go do obsługi za pomocą przycisku .

Uwaga:  Podczas programowania pilota należy bardziej koncentrować się na 
użyciu kodu pilota odpowiedniego dla źródła, a niekoniecznie dla etykiety 
danego złącza. 
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Używanie przycisku 
Ten przycisk pozwala odtwarzać muzykę za pośrednictwem systemu. 

• Dostęp do źródła SoundTouch® w systemie

• Strumieniowe przesyłanie muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth®

• Uzyskiwanie dostępu do złącza BOCZNEGO AUX w celu podłączenia 
urządzenia audio. 

Naciskaj przycisk , by przełączać między źródłem SoundTouch® ( ), 
Bluetooth ( ) i złączem BOCZNYM AUX ( ).

SoundTouch®

Można sterować podzbiorem funkcji SoundTouch® w systemie, takimi 
jak sterowanie odtwarzaniem oraz ustawienia wstępne. „Użycie systemu 
SoundTouch®” na stronie 29.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth
System wyposażono w technologię bezprzewodową Bluetooth, która umożliwia 
strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń Bluetooth do systemu. System 
zapisuje na liście parowania do ośmiu wcześniej podłączonych urządzeń (patrz 
strona 30).

BOCZNE AUX
Złącze BOCZNE AUX to złącze 3,5 mm umiejscowione z boku konsoli. Po wybraniu 
tego złącza jako wejścia audio źródła można uzyskać do niego dostęp przy użyciu 
przycisku . 

Informacje dotyczące zmiany ustawień złącza znajdują się w sekcji „5 BOCZNE 
AUX” na stronie 32.

Użycie systemu
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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, patrz „Rozwiązywanie problemów” 
na stronie 34.

Przyciski funkcji
Przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski na pilocie zdalnego sterowania 
odpowiadają funkcjom kolorowych przycisków dekodera telewizji kablowej/
satelitarnej, odtwarzacza Blu-Ray Disc™ lub teletekstu. 

• Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej lub odtwarzacza Blu-Ray Disc™: 
patrz instrukcja obsługi dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. 

• Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, 
nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Programowanie pilota zdalnego sterowania 
firmy innej niż Bose®

Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej 
niż Bose, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji 
satelitarnej, w celu obsługi systemu. Instrukcje dotyczące programowania pilota 
zdalnego sterowania w celu obsługi systemu można znaleźć w instrukcji obsługi 
pilota firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji kablowej 
lub odbiornika telewizji satelitarnej. 

Po zaprogramowaniu pilot firmy innej niż Bose powinien umożliwić obsługę 
podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.
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Dostęp do funkcji SoundTouch®

Po utworzeniu konta SoundTouch® można zacząć korzystać z aplikacji 
SoundTouch® w systemie. Dostęp do funkcji SoundTouch® można uzyskać za 
pomocą aplikacji SoundTouch® lub naciskając przycisk  na pilocie 
zdalnego sterowania. 

Więcej informacji dotyczących korzystania z aplikacji SoundTouch® znajduje się 
w dostępnej do pobrania ze strony SoundTouch.com instrukcji obsługi modułu 
komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® seria II.

Używanie aplikacji SoundTouch®

Aplikacja SoundTouch® to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem 
SoundTouch® przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja używana 
na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania 
systemu SoundTouch®. 

• Łatwe dostosowywanie ustawień wstępnych do ulubionej muzyki. 

• Eksplorowanie internetowych stacji radiowych, usług muzycznych i własnej 
biblioteki muzycznej. 

• Zarządzanie ustawieniami systemu SoundTouch®.

Korzystanie ze źródła SoundTouch®

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch® w łatwy sposób można użyć pilota do 
sterowania dodatkowymi funkcjami systemu:

• Można spersonalizować i przywoływać ustawienia wstępne używając przycisków 
od 1 do 6 na klawiaturze numerycznej.

• Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie 
odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)

Aby uruchomić aplikację SoundTouch®

Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat SoundTouch®.

Uzyskiwanie pomocy
 SoundTouch.com 

Zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje 
instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność 
użytkowników, w której można publikować pytania i odpowiedzi. 

Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę: SoundTouch.com

Pomoc aplikacji

Zapewnia artykuły pomocy dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch®.

1. Na urządzeniu wybierz , aby otworzyć aplikację.

2. Wybierz opcje EKSPLORUJ > POMOC.

Użycie systemu SoundTouch®
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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 systemu SoundTouch®. 

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

1.  Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i zwolnij przycisk , aby na 
wyświetlaczu pojawił się komunikat o parowaniu Bluetooth. 

Uwaga: Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk , system przełącza 
się pomiędzy SoundTouch® ( ), Bluetooth ( ) i złączem 
BOCZNE AUX ( ).

Przed sparowaniem urządzenia upewnij się, że na wyświetlaczu jest widoczny 
komunikat parowania Bluetooth. 

2. Na urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth.

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

3. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch®.

Po sparowaniu nazwa systemu SoundTouch® zostanie wyświetlona na 
liście urządzeń.

4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth.

Jeśli nie można sparować urządzenia
Może być konieczne wyczyszczenie listy parowania Bluetooth systemu (patrz 
„Rozwiązywanie problemów” na stronie 34). Po wyczyszczeniu listy ponów 
próbę parowania.
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Łączenie sparowanego urządzenia Bluetooth®

Dźwięk z urządzenia Bluetooth® można przesyłać strumieniowo do systemu. Jeśli 
na liście parowania systemu zapisano wiele urządzeń, połączenie ze sparowanym 
urządzeniem może zająć kilka minut. Stan połączenia jest przedstawiany na 
wyświetlaczu systemu.

Używanie przycisku 
Aby odtwarzać muzykę z innego sparowanego urządzenia, należy połączyć się 
z tym urządzeniem przy użyciu przycisku  lub aplikacji. 

Jeśli w zasięgu znajduje się wiele sparowanych urządzeń, system połączy się ze 
sparowanym urządzeniem, z którego ostatnio przesyłano sygnał. 

1.  Na pilocie zdalnego sterowania systemu naciśnij i zwolnij przycisk , 
aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat o wyszukiwaniu Bluetooth.

System połączy się z ostatnim sparowany urządzeniem, będącym w jego 
zasięgu. Jeśli to urządzenie jest poza zasięgiem, system będzie podejmował 
próby połączenia się z kolejnymi sparowanymi urządzeniami z listy do 
momentu, gdy znajdzie dostępne urządzenie.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu. 

Uwaga: Jeśli urządzenie Bluetooth jest połączone z systemem, a chcesz połączyć 
się z innym urządzeniem Bluetooth, patrz „Parowanie urządzenia 
Bluetooth®” na stronie 30.

Użycie funkcji Bluetooth w sparowanym urządzeniu
1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

2. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch®.

3. Po połączeniu rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu Bluetooth w celu 
strumieniowego przesyłania do systemu.

Bluetooth®
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Uzyskiwanie informacji o systemie

Użycie menu System
Menu System umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku, włączanie/wyłączanie 
funkcji (takich jak AUTO OFF), zmianę języka, ustawianie wejść, koncentrycznego, 
analogowego lub optycznego dla określonego źródła, wykonywanie procesu 
kalibracji dźwięku ADAPTiQ®, parowanie modułu Acoustimass® z konsolą lub 
przywracanie ustawień fabrycznych systemu.

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij przyciski  i , aby przewijać menu System.

3. Naciśnij przyciski  i , aby dostosować ustawienia.

4. Naciśnij przycisk .

Ekran Stan systemu
1 DŹWIĘK 
Z KOMPUTERA

Wyłączony: (domyślnie) brak zmiany ścieżki audio.

Ulepszone dialogi: zwiększenie poziomu dialogów i efektów 
dźwiękowych przy niskim poziomie głośności oraz zapewnienie 
pełnej mocy dźwięku przy wysokim poziomie głośności.

Inteligentna głośność: zmniejszenie zakresu poziomu 
głośności w ścieżce dźwiękowej, aby różnica między bardzo 
głośnymi i cichymi fragmentami była mniejsza.

Uwaga:  Funkcje ulepszonych dialogów i inteligentnej 
głośności nie są dostępne podczas korzystania 
z systemu SoundTouch®, Bluetooth® oraz urządzeń 
podłączonych do złącza .

2 SYNCHRONIZACJA 
AUDIO/WIDEO

Dostosowanie opóźnienia dźwięku w celu synchronizacji 
z obrazem wideo.

3 HDMI-CEC Domyślnie włączone: (domyślnie) włączenie funkcji CEC 
(patrz strona 24).

Alternatywnie włączone: chroni przed niepożądanym 
przełączeniem źródła i może usunąć niespójności funkcji CEC 
(patrz strona 35).

Wyłączony: wyłączenie funkcji CEC.

4 AUTOMATYCZNE 
WYŁĄCZANIE

Włącz: (domyślnie) system wyłącza się po upływie 16 minut 
braku aktywności (brak dźwięku emitowanego przez system).

Wyłącz: system nie wyłącza się automatycznie.

5 BOCZNE AUX Wejście audio: ustawia złącze  dla źródła dodatkowego.

Słuchawki: (domyślnie) ustawia złącze  jako wyjście 
słuchawkowe.

Uwaga:  W przypadku ustawienia jako wyjście słuchawek 
i podłączenia kabla listwa dźwiękowa zostaje 
wyciszona. Nieużywane słuchawki należy odłączyć.

6 POZIOM 
NISKICH TONÓW

Dostosowanie poziomu tonów niskich.

7 POZIOM 
WYSOKICH TONÓW

Dostosowanie poziomu tonów wysokich.
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Ekran Stan systemu
8 POZIOM ŚRODKA Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności dialogów 

dla filmów i programów telewizyjnych.

9 POZIOM DŹWIĘKU 
PRZESTRZENNEGO

NIEDOSTĘPNE

10 JĘZYK  Zmiana języka konsoli i kalibracji dźwięku ADAPTiQ.

11 USTAWIANIE WEJŚCIA 
OPTYCZNEGO

Ustawienie złącza optycznego na źródło Auto/TV (domyślnie), 
CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.

12 USTAWIANIE WEJŚCIA 
KONCENTRYCZNEGO

Ustawienie złącza koncentrycznego na źródło Auto/TV 
(domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.

13 USTAWIANIE WEJŚCIA 
ANALOGOWEGO

Ustawienie złącza analogowego na źródło Auto/TV 
(domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.

14 ADAPTIQ Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ.

15 PAROWANIE MODUŁU 
ACOUSTIMASS

Ponowne podłączanie modułu Acoustimass® do systemu.

16 RESETOWANIE 
SYSTEMU DO USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych menu System i kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ.

Komunikaty o błędach
Ekran Stan systemu
BŁĄD 
Nie można znaleźć 
modułu Acoustimass

Moduł Acoustimass® nie jest podłączony do konsoli.

BŁĄD 
Nie można znaleźć listwy 
dźwiękowej

Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do konsoli.

<ŹRÓDŁO> 
Brak sygnału

Źródło nie jest podłączone do konsoli lub źródło jest 
podłączone do konsoli, ale wyłączone.

BOCZNE AUX 
Nic nie podłączono

Źródło nie jest podłączone do złącza  konsoli.

BŁĄD 
Zadzwoń do Bose

Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy 
skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Wskaźnik stanu modułu Acoustimass®

Wskaźnik stanu z tyłu modułu Acoustimass zapewnia informacje dotyczące 
aktywności systemu.

Opis wskaźnika Stan modułu Acoustimass

Pomarańczowy Połączony z konsolą.

Miga (bursztynowy) Odłączony od konsoli.

Miga powoli (bursztynowy) Dostępny w celu bezprzewodowego połączenia z konsolą.

Czerwony Błąd systemu.

Uzyskiwanie informacji o systemie
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Konserwacja

Rozwiązywanie problemów 

Problem Zalecane czynności

Brak zasilania • Podłącz prawidłowo przewody zasilające modułu Acoustimass®, listwy 
dźwiękowej i konsoli.

• Podłącz ponownie przewody zasilające modułu Acoustimass, listwy 
dźwiękowej i konsoli do gniazda sieci elektrycznej. 

• Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania systemu.

Brak dźwięku • Anuluj wyciszenie systemu.
• Zwiększ poziom głośności.
• Podłącz moduł Acoustimass, listwę dźwiękową i konsolę do 

działającego gniazda sieci elektrycznej.
• Podłącz kabel głośnikowy do złącza Speaker Connections, a nie do 

złącza Bose® Link.
• Podłącz kabel HDMI™ do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub 

Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, 
użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI (patrz strona 14).

• Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza 
telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN.

• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora 
i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone.

• Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz 
odpowiednie wejście telewizora (patrz strona 26).

• Przełącz funkcję CEC między Alternatywnie włączone a Domyślnie 
włączone (patrz strona 32).

• Odłącz nieużywane słuchawki.
• Jeśli źródło jest podłączane przez złącze , włącz opcję Wejście audio 

przy użyciu menu System (patrz strona 32).
• Jeśli słuchawki są podłączane przez złącze , włącz opcję Słuchawki 

przy użyciu menu System (patrz strona 32).
• Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu 

Acoustimass, sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz strona 37).
• Zresetuj system (patrz strona 38).

Dźwięk 
dochodzi 
z głośników 
telewizora

• Podłącz kabel HDMI do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio 
Return Channel (jeśli jest dostępne).

• Wyłącz głośniki telewizora (patrz instrukcja obsługi telewizora).
• Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.

Brak obrazu 
lub zła 
jakość obrazu

• Przełącz na inne źródło, a następnie powróć do źródła, z którym 
występował problem, by spróbować ponownie odebrać sygnał. 

• Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI źródła, z którym wystąpił problem.
• Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI łączący konsolę z telewizorem.
• Wyłącz i włącz źródło, z którym wystąpił problem, a także telewizor 

i konsolę.
• Jeśli do jednego ze źródeł HDMI™ przypisano złącze optyczne, 

analogowe lub koncentryczne złącze cyfrowe, należy je w menu systemu 
z powrotem ustawić na Auto/TV (domyślne) (patrz strona 32).
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Problem Zalecane czynności

Pilot zdalnego 
sterowania 
nie działa 
prawidłowo 
lub w ogóle 
nie działa.

• Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i – zgodnie 
z oznaczeniami+ i – wewnątrz komory (patrz strona 19).

• Wymień baterię (patrz strona 19).
• Naciśnij przycisk głośności na pilocie zdalnego sterowania i sprawdź, 

czy miga odpowiedni przycisk źródła.
• Usuń wszystkie folie ochronne z konsoli.
• Resetowanie przycisku źródła (patrz strona 38).
• Jeśli używana jest funkcja CEC: 

 - Skieruj pilota w stronę konsoli.
 - Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 32)
 - Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 32) i zaprogramuj 
pilota zdalnego sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 25).

• Jeśli zaprogramowano pilota do obsługi źródła: 
 - Skieruj pilota w stronę odpowiedniego źródła.
 - Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy kod dla marki danego źródła.
 - Zaprogramuj pilota przy użyciu innego kodu (patrz strona 25).

System nie 
synchronizuje 
się 
z właściwym 
źródłem/
wybiera 
nieprawidłowe 
źródło po 
opóźnieniu 
(CEC)

• Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 32)
• Wyłącz funkcję CEC w źródle (więcej informacji można znaleźć 

w instrukcji obsługi źródła).
• Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 32) i zaprogramuj pilota 

zdalnego sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 25).

Funkcja 
CEC działa 
niespójnie lub 
nie działa 

• Użyj ustawienia Alternatywnie włączone (patrz strona 32)
• Wyłącz funkcję CEC w źródle (więcej informacji można znaleźć 

w instrukcji obsługi źródła).
• Wyłącz funkcję CEC w systemie (patrz strona 32) i zaprogramuj pilota 

zdalnego sterowania, by sterował źródłem (patrz strona 25).

Niska jakość 
dźwięku lub 
zniekształcony 
dźwięk

• Usuń wszystkie folie ochronne z systemu.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora 

i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone.
• Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu 

Acoustimass:
 - Podłącz moduł Acoustimass®.
 - Sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz strona 37).

• Jeśli używane jest złącze analogowe lub , zmniejsz poziom 
głośności źródła.

• Przywróć fabryczne ustawienia systemu (patrz strona 38) i wykonaj 
kalibrację dźwięku ADAPTiQ® (patrz strona 21).
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Problem Zalecane czynności

Przerywany 
dźwięk lub 
brak dźwięku

• Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak router 
bezprzewodowy, telefon bezprzewodowy, telewizor lub kuchenka 
mikrofalowa. 

• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.
• Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a głośnikiem 

i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
• Zmniejsz odległość systemu lub urządzenia przenośnego od routera 

bezprzewodowego lub punktu dostępu.
• Wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność.
• Odłącz przewód zasilania; podłącz go ponownie po upływie minuty.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora 

i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone.
• Przełącz funkcję CEC między Alternatywnie włączone a Domyślnie 

włączone (patrz strona 32).

Nie można 
ukończyć 
konfiguracji 
sieci.

• Podłącz system do gniazda elektrycznego.
• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło.
•  Połącz urządzenie i system SoundTouch® z tą samą siecią Wi-Fi®.
• Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w zasięgu routera.
•  Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub 

komputer) używanym do konfigurowania .
• Zamknij inne otwarte aplikacje.
•  Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia 

zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch® i serwer 
SoundTouch® Music Server są programami dozwolonymi.

•  Sprawdź połączenie z Internetem, wczytując witrynę 
www.SoundTouch.com

• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.
•  Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie moduł komunikacji 

bezprzewodowej i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.

Nie można 
odtwarzać 
dźwięku 
Bluetooth®

W systemie:

• Skonfiguruj najpierw system SoundTouch®, a następnie wykonaj 
wszystkie aktualizacje systemu.

• Sparuj urządzenie (patrz strona 30).
• Spróbuj sparować inne urządzenie.
• Patrz sekcja „Brak dźwięku”.
• Za pomocą aplikacji SoundTouch® wyczyść listę parowania systemu:

 - Przejdź do EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy i wybierz system 
SoundTouch®.

 - Otwórz pozycję Bluetooth i wyczyść listę parowania.

Na urządzeniu przenośnym:

• Wyłącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth. 
• Usuń system z menu Bluetooth. Sparuj ponownie.
• Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth.
• Patrz sekcja „Przerywany dźwięk lub brak dźwięku”.

Konserwacja



Polski - 37

Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®

Moduł Acoustimass i konsolę sparowano fabrycznie. Jeśli jednak wyświetlany jest 
komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu Acoustimass, należy wykonać 
poniższą procedurę parowania:
1. Odłącz moduł Acoustimass.
2. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
3. Naciskaj przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja 

15 PAROWANIE MODUŁU ACOUSTIMASS.
4. Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja Podłącz moduł Acoustimass. 
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

Kiedy moduł Acoustimass połączy się z konsolą, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat Parowanie zakończone.
Uwaga: Aby zapoznać się z alternatywnymi możliwościami połączenia, 

koniecznymi w związku ze zbyt dużymi zakłóceniami bezprzewodowymi, 
należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów. 

Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Wysłuchaj wskazówek głosowych dla następujących komunikatów o błędach:

Komunikat 
o błędzie Problem Zalecane czynności

1 Mikrofon zestawu 
słuchawkowego ADAPTiQ nie 
wykrywa dźwięku.

• Upewnij się, że kable głośników są 
prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że otwór mikrofonu 
na górze zestawu słuchawkowego 
ADAPTiQ nie jest zasłonięty.

• Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ 
może być uszkodzony. Zadzwoń 
do Działu Obsługi Klientów firmy 
Bose®, by otrzymać części zamienne. 
Należy skorzystać z listy adresów 
umieszczonej w opakowaniu.

2 W pomieszczeniu jest zbyt głośno. Uruchom ponownie kalibrację dźwięku 
ADAPTiQ, gdy w pomieszczeniu 
będzie cicho.

3 Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ 
znajduje się zbyt blisko głośników.

Przemieść zestaw słuchawkowy 
ADAPTiQ w miejsce bardziej oddalone 
od głośników.

4 Miejsca odsłuchu są 
zbyt podobne.

Przemieść się 0,3–0,6 m od 
poprzedniego miejsca odsłuchu.

5 Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ 
nie może dokonać pomiarów 
z powodu ruchu.

Trzymaj głowę nieruchomo.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ 
(patrz strona 21). Jeśli słyszysz inny komunikat o błędzie, zadzwoń do Działu 
Obsługi Klientów firmy Bose po dalsze instrukcje. Należy skorzystać z listy 
adresów umieszczonej w opakowaniu. 

Konserwacja
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Przywracanie fabrycznych ustawień systemu
Aby rozwiązać problemy, przywróć fabryczne ustawienia menu System i kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ®.

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

2. Naciskaj przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja 
16 RESETOWANIE SYSTEMU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

3. Naciśnij przycisk 5.

System zostanie zresetowany. 

4. Wybierz swój język (patrz strona 19).

5. Wykonaj proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ (patrz strona 21).

Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego 
sterowania
Jeśli występują problemy z przyciskiem źródła na pilocie zdalnego sterowania, 
przywróć jego ustawienia fabryczne.

Po wykonaniu tej procedury przycisk źródła będzie działać w trybie CEC.

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

Świeci tylko odpowiedni przycisk źródła.

2. Na klawiaturze numerycznej wprowadź 0140.

Złącza serwisowe modułu Acoustimass®

Złącze serwisowe i złącze danych są przeznaczone wyłącznie do użytku w serwisie. 
Nie należy podłączać żadnych kabli do tych złączy.
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Czyszczenie
Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.

• W pobliżu elementów systemu nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać 
rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, 
amoniak lub materiały ścierne.

• Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin 
w obudowie.

Dział Obsługi Klientów
Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

• Odwiedź stronę SoundTouch.com

• Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy 
adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja
System SoundTouch® jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje 
dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne przewodniku szybkiego startu 
dostarczonym w opakowaniu z systemem. W przewodniku szybkiego startu można 
również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji 
nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii 
i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii 
i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub 
www.bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne
Moduł Acoustimass®

Zasilanie: 100–240 V  50/60 Hz 150 W

Konsola
Zasilanie: 100–240 V  50/60 Hz 60 W 

Listwa dźwiękowa
Zasilanie: 100–240 V  50/60 Hz 60 W
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Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji 

Ważne informacje dotyczące konfiguracji
• System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.

• Użyj komputera podłączonego do sieci Wi-Fi®.

• Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

• Potrzebny będzie dostarczony kabel USB.*� 
• Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się polecenie 

odłączenia kabla.

*�Złącze SETUP A USB na tylnym panelu systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą 
komputera. Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.

Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji
Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, przenieś konsolę i moduł komunikacji 
bezprzewodowej SoundTouch® w pobliże komputera, by móc skonfigurować 
system. Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o podłączenie kabla USB 
z komputera do modułu komunikacji bezprzewodowej (tymczasowe). 

Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB i moduł konsolę od komputera oraz 
od gniazda sieci elektrycznej i przenieś system w jego stałe miejsce. 

Konfigurowanie systemu przy użyciu 
komputera
1. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź na stronę:

SoundTouch.com/app

Porada: Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

2. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch®.

3. Podłącz system do sieci domowej (patrz strona 22).

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
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