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VIKT IG E SIKKER HETSI N ST R U KS J O N E R

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance
Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016
og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på
www.Bose.com/compliance
Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i
bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre
apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. B eskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den
kommer ut fra apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11.

B rukes bare med vogn, stativ, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som
selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen eller apparatet
for å unngå skade hvis det velter.

12. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
13. O
 verlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen
eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det,
apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det fungerer ikke slik det skal eller det har falt i bakken.
Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.
Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke
implantert medisinsk utstyr.
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
• IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller
i nærheten av apparatet.
• Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys,
på eller nær produktet.
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Viktige sikkerhetsinstruksjoner
• IKKE utfør uautoriserte endringer på apparatet.
• IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
• IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
• Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk de
lokale byggeforskriftene for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
• Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.
• På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i
veggen eller i et lukket skap.
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FORSK RIFTSINFOR M ASJON OG JUR ID I SK I N FO R M AS J O N
MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som
beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige
radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis
det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av
radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering.
Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av
og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:
• Flytt eller snu mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å
bruke utstyret.
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av
utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal
tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle
befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.
Apparatet er bare beregnet til innendørsbruk og 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig
interferens for andre systemer for felleskanaler.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Tabell over produktets strømtilstand
I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig
design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter
og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter:
Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.
Strømmoduser

Påkrevd informasjon om strømtilstand
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz
Tid før utstyret automatisk skifter modus

Ventemodus

Nettverkstilkoblet hvilemodus

≤ 0,5 W

Bose trådløs ≤ 2,0 W

≤ 2,5 timer

≤ 20 minutter

–

≤ 2,0 W

Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus
hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet,
og alle trådløse nettverksporter er aktivert,
ved 230 V / 50 Hz
Rutiner for deaktivering og aktivering av
nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle
nettverk deaktiveres.

I henhold til vedlegg II 3 a i forordning 801/2013 (endringen «Del 26»
av 1275/2008) gjelder kravet om å deaktivere en trådløs port «ikke for
produkter som er avhengige av en enkelt trådløs nettverkstilkobling for
en bestemt bruk, og som ikke har noen kablet nettverksforbindelse».
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Forskriftsinformasjon og juridisk informasjon
For Europa:
Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.
Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.
Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.
Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

BE

DK

IE

UK(NI)

FR

CY

SK

HU

AT

BG

DE

PT

EL

HR

LV

LT

MT

PL

CZ

EE

FI

ES

IT

RO

LU

NL

SI

SE

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et
passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og
miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen,
renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikkel XII
I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller
brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige
egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.
Artikkel XIV
Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis
dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr
kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.
Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISMradiobølger.
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Forskriftsinformasjon og juridisk informasjon

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina
Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Delenavn

Bly
(Pb)

Kvikksølv
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Heksavalent
(CR(VI))

Polybromerte
bifenyler
(PBB)

Polybromerte
difenyletere
(PBDE)

PCB-er

X

O

O

O

O

O

Metalldeler

X

O

O

O

O

O

Plastdeler

O

O

O

O

O

O

Høyttalere

X

O

O

O

O

O

Kabler

X

O

O

O

O

O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen,
er under grensekravene i GB/T 26572.
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne
delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan
Utstyrsnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 429148
Begrensede stoffer og kjemiske symboler
Enhet

Bly (Pb)

Kvikksølv
(Hg)
○

Kadmium
(Cd)
○

Heksavalent
krom (Cr+6)
○

Polybromerte bifenyler
Polybromerte
(PBB)
difenyletere (PBDE)
○
○

PCB-er

–

Metalldeler

–

○

○

○

○

○

Plastdeler

○

○

○

○

○

○

Høyttalere

–

○

○

○

○

○

Kabler

–

○

○

○

○

○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien
for tilstedeværelse.
Merknad 2: − angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676
Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ,
Storbritannia
Strøminngang: 100–240 V

50/60 Hz 30 W

CMIIT ID er plassert på undersiden av produktet.
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Forskriftsinformasjon og juridisk informasjon

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av surroundhøyttalerne.
Serienummer: _____________________________________________________________________
Modellnummer: ____________________________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet.
Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon
P roduktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta
sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og
koblet produktet til Internett. Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å
installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.
Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et
tjenestemerke for Apple Inc.
Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør
av disse varemerkene, er på lisens.
Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.
Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
Bose, Bose Music, Bose Music-logoen, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch og trådløs
note‑designen er varemerker som tilhører Bose Corporation.
Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2021 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen
måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.
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L ISEN SI N FOR M ASJON
The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your
Bose Surround Speaker 700 product:
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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I N N HOL D ET I ESKEN

INNHOLD
Kontroller at følgende deler følger med:

Surroundhøyttalere (2)

Trådløs mottaker (2)

Sokkel for surroundhøyttaler (2)

Strømledning (2)*

Stjerneskrutrekker

Topinners høyttalerkabel (2)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.
MERKNAD: IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert
Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support
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P L ASSER I N G AV SYSTEM ET

ANBEFALINGER
Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m unna de trådløse mottakerne for å unngå
forstyrrelser. Plasser høyttalerne og de trådløse mottakerne utenfor og vekk fra
metallkabinetter, andre lyd- og videokomponenter og direkte varmekilder.
KOMPONENT

ANBEFALINGER FOR PLASSERING
Plasser høyttalerne på gummiføttene på en stabil og jevn overflate.
Plasser høyttalerne i ørehøyde eller høyere bak i rommet.

Surroundhøyttalere

Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem
nær forkanten av hyllen.
Hvis du vil ha lyd som reflekteres fra veggene for å fylle rommet, retter
du høyttalerne mot bak- eller sideveggen.
Sjekk at bryteren på den ene trådløse mottakeren er satt til R (høyre).
Sjekk at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til L (venstre).

Trådløse mottakere

Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse R-mottakeren til
høyre i rommet.
Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse L-mottakeren til
venstre i rommet.
Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten av hver av de trådløse
mottakerne.
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Plassering av systemet

Montere høyttalerne
Høyttalerne kan monteres på veggbeslag, takfester, gulvstativ og bordstativer.
Dette tilbehør kan kjøpes på Bose.com
Bose.com. Du kan også ta kontakt med en lokal
Bose‑forhandler.
FORSIKTIG: Høyttalerne skal bare festes med utstyr fra Bose. Bruk av uautoriserte
fester kan skade Bose-systemet og komponentene.
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KONF I G U R ER E T R Å D LØS M OT TA K E R

KOBLE TIL ADAPTERE
1. Bruk skrujernet og vri skruene mot venstre (mot urviseren) for å løsne
kabelkontaktene.

2. Sett den røde metallenden av topinnerskabelen, som er merket med H, inn i den
røde H-terminalen.
3. Sett den svarte metallenden av topinnerskabelen inn i z-terminalen.

MERKNAD: Kontroller at du bare setter inn den fortinnede metalldelen av hver av
kablene for å unngå å klemme på isolasjonen på kablene.
4. Bruk skrujernet og vri skruene mot høyre (med urviseren) for å feste kablene til
terminalene.
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KONF
Plassering
I G U R ER E T R Å
av
D LØS
systemet
M OT TA K E R

5. Plasser sokkelen i bunnen mens du holder høyttaleren.
Sokkelen skal gå i flukt med høyttaleren med kontaktene på baksiden.

6. Fest sokkelen til høyttaleren, hvor du bruker en skrutrekker til å skru til skruen med
urviseren på bunnen av sokkelen til den er skrudd helt inn.
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KONF I G U R ER E T R Å D LØS M OT TA K E R

IDENTIFISERE BRYTERINNSTILLINGER PÅ TRÅDLØSE
MOTTAKERE
Høyttalerne kobler til trådløse mottakere for å kommunisere med lydplanken.
Mottakerne leveres forhåndsinnstilt til venstre og høyre kanal. Du kan bruke bryteren
på forsiden av mottakeren til å justere kanalinnstillingene.
1. Bekreft at bryteren på den første trådløse mottakeren er satt til L (venstre).
2. Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til R (høyre).

MERKNAD: Kontroller at den ene trådløse mottakeren alltid er satt til L (venstre)
og den andre er satt til R (høyre).
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KONF
Plassering
I G U R ER E T R Å
av
D LØS
systemet
M OT TA K E R

KOBLE TIL HØYTTALERNE
1. Følg plasseringsveiledning på side 12 når du plasserer høyttaleren.
2. Koble til og fest sokkelen til Surround Speaker (se side 14).

3. Sett den andre enden av topinnerskabelen inn i den trådløse mottakeren.
Du skal høre eller føle et klikk.
4. Gjenta trinn 1 til 3 for å koble til den andre høyttaleren.
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ST R ØM

KOBLE SURROUNDHØYTTALERNE TIL STRØM
1. Koble strømledningen til den trådløse mottakeren.

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.
3. Gjenta trinn 1–2 for å koble den andre høyttaleren til strøm.
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KOBL E TI L EN LYD P L A N KE

VELGE METODE FOR TILKOBLING
Hvordan du kobler til surroundhøyttalerne avhenger av lydplanken.
Velg tilkoblingsmetode fra tabellen nedenfor.
LYDPLANKE

TILKOBLINGSMETODE

Bose Smart Soundbar
(stemmeaktivert lydplanke)

Koble til med Bose Music-appen (se side 20).

SoundTouch 300-lydplanke

Oppdater programvaren til lydplanken (obligatorisk),
og koble til med fjernkontrollen til lydplanken
(se side 21).

MERKNAD: Se Feilsøking på side 26 hvis du ikke får
tilgang til eller har problemer med å bruke
Bose Music-appen.
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Plassering
KOBL E TI L ENav
LYD
systemet
P L A N KE

KOBLE TIL MED BOSE MUSIC-APPEN
1. Velg lydplanken din i Bose Music-appen.
2. Gå til innstillingsmenyen for å legge til surroundhøyttalerne.

Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?
1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

BOSE MUSIC

2. Følg instruksjonene i appen.
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Plassering
KOBL E TI L ENav
LYD
systemet
P L A N KE

OPPDATERE SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR
Hvis du kobler SoundTouch 300 til surroundhøyttalerne, MÅ du påse at
programvaren til lydplanken er oppdatert. Du kan oppdatere systemprogramvaren
med SoundTouch-appen eller fjernkontrollen. Appen varsler deg når det finnes en
programvareoppdatering for lydplanken.
1. Trykk på SoundTouch-knappen e på fjernkontrollen.
2. Trykk og hold inne CC-knappen til Wi-Fi-lampen 4, TV-lampen g, SoundTouchlampen e og Bluetooth®-lampen l på lydplanken blinker hvitt.

Lydplanken starter på nytt når oppdateringen er fullført.
MERKNAD: Oppdateringen kan ta ti minutter eller mer.
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KOBL E TI L EN LYD P L A N KE

KOBLE TIL MED FJERNKONTROLLEN FOR
SOUNDTOUCH 300
FORSIKTIG: Programvaren for lydplanken MÅ være oppdatert for å gi optimal
lydkvalitet og for å hindre skade på surroundhøyttalerne. Du finner mer
informasjon om oppdatering av lydplanken på side 21.
1. Trykk på SoundTouch-knappen e på fjernkontrollen for lydplanken.
2. Trykk og hold inne k til tilkoblingslyset l på lydplanken blinker hvitt.

En tone kan høres når tilkoblingen er opprettet. Lyset på baksiden av de trådløse
mottakerne og l på lydplanken lyser hvitt.
MERKNADER:
• Det kan ta flere minutter å opprette tilkoblingen.
• Hvis surroundhøyttalerne ikke kobles til lydplanken, kan du se Feilsøking på side 26.
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KONTROLLERE LYDEN
MERKNAD: Slå av TV-høyttalerne for å unngå å høre forvrengt lyd.
Se brukerhåndboken for TV-en for mer informasjon.
1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker en kabel- eller satellittboks eller andre kilder:
a. Slå kilden på.
b. Hvis kilden er koblet til TV-en, velger du den tilhørende TV-inngangen.
3. Slå lydplanken på.
Du hører lyd fra surroundhøyttalerne.
MERKNAD: Se feilsøkingen på side 26 hvis du ikke hører noen lyd fra
surroundhøyttalerne.
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STATUSLYS
Lyset på forsiden av de trådløse mottakerne viser systemstatusen.

LYSAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Lyser hvitt

Koblet til lydplanken

Blinker hvitt

Laster ned en programvareoppdatering

Lyser gult (svakt)

Koblet fra lydplanken

Blinker gult

Klar for tilkobling til lydplanken

Blinker rødt

Feil – kontakt kundestøtte hos Bose
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RENGJØRE SURROUNDHØYTTALERNE
Rengjør overflatene på surroundhøyttalerne med en myk, tørr klut.
FORSIKTIG:
• IKKE la det komme væskesøl inn i surroundhøyttalerne eller andre åpninger.
• IKKE bruk spray i nærheten av surroundhøyttalerne.
• IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som
inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
• IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR
Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support

BEGRENSET GARANTI
Surroundhøyttalerne er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den
begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty
global.Bose.com/warranty.
Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer
produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i
henhold til den begrensede garantien.
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PRØV DETTE FØRST
Hvis det oppstår problemer med surroundhøyttalerne:
• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne og lydplanken, vent i
30 sekunder, og stikk dem godt inn i stikkontakten.
• Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
• Kontroller statuslyset på den trådløse mottakeren (se side 24).
• Flytt surroundhøyttalerne og lydplanken bort fra mulige kilder til forstyrrelse
(trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
• Plasser surroundhøyttalerne i samsvar med plasseringsveiledningen (se side 12).

ANDRE LØSNINGER
Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du
ikke greier å løse problemet.
Gå til worldwide.Bose.com/contact
SYMPTOM

LØSNING

Bose Music-appen
fungerer ikke på
mobilenheter

Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen,
og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.
Kontroller at statuslyset blinker gult. Dette indikerer at de trådløse
mottakerne er klar for tilkobling (se side 24).

Surroundhøyttalerne
kobles ikke til
lydplanken

Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 19).
Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne og
lydplanken, vent i 30 sekunder, og stikk dem godt inn i
stikkontakten.
Oppdater lydplanken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerhåndboken for lydplanken (se side 28).
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SYMPTOM

LØSNING
Opphev demping av systemet.
Øk volumet.
Kontroller at lydplanken spiller av lyd. Hvis ikke, kan du slå opp
i brukerhåndboken for lydplanken for å finne informasjon om
feilsøking (se side 28).
Kontroller at statuslyset lyser hvitt. Dette indikerer at
surroundhøyttalerne er koblet til lydplanken (se side 24).
Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).
Påse at lyden du spiller av, støtter surroundlyd.

Avbrutt eller ingen lyd
fra Surround Speakers

MERKNAD: Så å si all musikk og enkelte TV-programmer er spilt
inn i stereo, som betyr at de ikke har lyd som kan
spilles av fra surroundhøyttalere.
Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd (se
brukerveiledningen for TV-en).
Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 19).
Kontroller at den ene trådløse mottakeren er satt til L-kanalen
(venstre) og den andre er satt til R-kanalen (høyre) (se side 16).
Kontroller at de positive og negative trådene i høyttalerkablene er
godt satt inn i adapterne. Stikk adapterne godt inn i høyttalerne.
Plasser surroundhøyttalerne i samsvar med plasseringsveiledningen
(se side 12).
Oppdater lydplanken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
brukerhåndboken for lydplanken (se side 28).
Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).

Dårlig eller
forvrengt lyd fra
surroundhøyttalerne

Plasser surroundhøyttalerne i samsvar med plasseringsveiledningen
(se side 12).
Kontroller at de positive og negative trådene i høyttalerkablene er
godt satt inn i adapterne. Stikk adapterne godt inn i høyttalerne.
Hvis du plasserer høyttalerne i et skap eller på en hylle, må du
plassere dem så nær den fremre kanten på hyllen som mulig for å få
optimal akustisk gjengivelse.
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LESE BRUKERHÅNDBOKEN FOR LYDPLANKEN
Du finner mer informasjon om feilsøking som er spesifikk for din lydplanke,
i brukerhåndboken for lydplanken. Gå til
Bose Smart Soundbar: worldwide.Bose.com/Support
SoundTouch 300-lydplanke: global.Bose.com/Support/ST300
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