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Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

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

Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre 
relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til 
reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring 
kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.

2. Gem disse instruktioner.

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en tør klud.

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

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

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

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

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

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

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER
Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så 
kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

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

 Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, 
indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige 
indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Opbevar nye og brugte batterier 
utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge 
fjernbetjeningen og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være 
blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. For at undgå risiko for 
eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udskifter batteriet, og du bør 
kun udskifte det med et godkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte 
batterier korrekt og omgående. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller 
brænde det.

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

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

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

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

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

• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

• Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.

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

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

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

• Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, 
hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.

• Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.

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

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

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

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.

• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

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

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

Denne enhed overholder FCC’s og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. 
Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. 
Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

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

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

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

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

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

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

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, 
der udsender ISM-radiobølger.

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.
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Tabel over produktets strømtilstand
Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt 
design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og 
energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med 
ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand
Strømtilstande

Standby Netværksstandby

Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input 
på 230 V/50 Hz

< 0,5 W Bluetooth® < 2,0 W

Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til 
tilstanden

< 2,5 timer 2 20 minutter

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

I/T < 2,0 W

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

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

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

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

Delens navn Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether (PBDE)

PCB’er X O O O O O

Metaldele X O O O O O

Plastikdele O O O O O O

Højttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

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

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

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

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)
Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 431974

Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler

Enhed Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium  
(Cd)

Hexavalent 
krom (Cr+6)

Polybromerede 
biphenyler (PBB)

Polybromeret diphenylether 
(PBDE)

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

for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: “−” angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.
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Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ”1” er 2011 eller 2021.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang 
District, Shanghai 201100

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

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

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

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V 1 50/60 HZ, 36W

Modelnummer: 431974

CMIIT ID kan findes på produktmærkaten bag på højttaleren.

Californien: Indeholder et litium-ionbatteri med perchloratmateriale – kan kræve specialhåndtering.  
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchloratewww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Serie- og modelnummer er placeret bag på højttaleren.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modelnummer: ____________________________________________________________________

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

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://global.Bose.com/register
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Sikkerhedsoplysninger
 Dette produkt indeholder software. Bose vil muligvis levere opdateringer fra tid til anden, herunder nogle, 
der håndterer sikkerhedsproblemer, som kan påvirke produktets funktionalitet. Det er dit ansvar at anvende 
opdateringer til de produkter, du ejer, og du kan få adgang til dem ved at kontakte Boses kundeservice på: 
worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact 

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige 
upublicerede værker. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Alle rettigheder 
forbeholdes.

 Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelsmærket og HDMI-
logoerne er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV, Roku TV Ready, og Roku TV Ready-logoet er varemærker, der tilhører Roku, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, 
Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker og SimpleSync er varemærker, der tilhører Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er 
forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

http://worldwide.Bose.com/contact
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LICENSOPLYSNINGER

FreeRTOS Kernel V10.0.1
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated docu-
mentation 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 NONIN-
FRINGEMENT. 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.

http://www.FreeRTOS.orghttp://www.FreeRTOS.org

http://aws.amazon.com/freertoshttp://aws.amazon.com/freertos

Heatshrink-0.4.1
Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS 
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLI-
GENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THIS SOFTWARE.
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HVAD ER DER I ÆSKEN?

INDHOLD
Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose TV Speaker

Fjernbetjening til Bose TV Speaker 
(batterier medfølger)

Netkabel*

Optisk kabel

* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region. 

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke 
anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses 
kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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HØJTTALERPLACERING

ANBEFALINGER
• Placer højttaleren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/

videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

• Placer højttaleren direkte under (anbefales) eller over dit tv, hvor fronten vender ud 
i rummet.

• Placer højttaleren på gummifødderne på en stabil og plan overflade. For at få den 
rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få højttaleren til at 
flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ.

• Hvis højttaleren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste 
del af højttaleren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet 
for at opnå optimal lydkvalitet.

• Sørg for, at højttalerens bagside er mindst 1 cm fra enhver anden overflade. 
Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det lydkvaliteten.

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

• For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra 
højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. 

• For at få den bedste lydkvalitet må højttaleren ikke placeres i et lukket skab eller 
diagonalt i et hjørne.

• Placer ikke nogen genstande oven på højttaleren.

FORSIGTIG: Placer ikke højttaleren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.
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HØJTTALERPLACERING

MONTERING AF HØJTTALEREN PÅ VÆGGEN
Du kan montere højttaleren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos 
din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til montering af højttaleren.

Justering af lyden ved vægmontering
Tryk på knappen Dialogtilstand 5 på fjernbetjeningen, og hold den nede i 5 sekunder, 
indtil tv-lyset på højttaleren blinker gult.

BEMÆRK: Hvis højttaleren tages af væggen, skal du gentage for at justere lyden igen.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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KONFIGURATION AF HØJTTALEREN

KABELMULIGHEDER
Tilslut dit tv til højttaleren ved hjælp af en af de to kabelmuligheder.

• Mulighed 1: Optisk

• Mulighed 2: HDMI ARC (medfølger ikke)

NOTER: 

• Hvis du bruger dit tv’s HDMI ARC- eller Audio Return Channel-port, kan du bruge 
din tv-fjernbetjening til at tænde/slukke højttaleren eller skrue op eller ned for lyden 
eller slå lyden helt fra.

• Se “Alternativ opsætning” på side 37, hvis dit tv ikke har enten en optisk port 
eller en HDMI-port.

• Hvis du skifter mellem kabelmulighederne, skal du slukke højttaleren, inden du 
tilslutter det nye kabel (se side 21).

• Højttaleren er Roku TV Ready™. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af 
højttalere med dit Roku TV™ på side 37.

1. På bagsiden af tv’et finder du portpanelerne Audio OUT (optisk) eller HDMI ARC IN.

BEMÆRK: Tv’ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

HDMI  
(medfølger ikke)

Optisk

ELLER

2. Vælg et lydkabel.
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TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL DIT TV

Mulighed 1: Optisk
1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kabels ender.

FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet den beskyttende hætte fra begge ender af 
det optiske kabel. Hvis stikket sættes i med hætten på, eller hvis det 
vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten 
blive beskadiget.

2. Juster den ene ende af stikket med tv’ets OPTICAL OUT-port, og sæt forsigtigt 
stikket i.

3. Hold stikket på enden af det optiske kabel, så Bose-logoet vender nedad. 

4. Juster stikket med højttalerens OPTICAL IN-port, og sæt stikket forsigtigt i.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



KONFIGURATION AF HØJTTALEREN

 1 7  |  D A N

Mulighed 2: HDMI ARC (medfølger ikke)
1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i tv’ets HDMI ARC-port.

BEMÆRK: Hvis du ikke tilslutter højttaleren til dit tv’s HDMI ARC- eller Audio 
Return Channel-port, hører du ikke lyd fra højttaleren. Hvis dit tv ikke 
har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte højttaleren ved hjælp af det 
medfølgende optiske kabel (se side 16).

2. Sæt den anden ende af kablet i HDMI IN-porten på højttaleren. 

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER
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TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til 1 POWER-porten på højttalerens bagside.

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

1

2

Højttaleren tændes, og du kan høre en tone.
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SLUK DINE TV-HØJTTALERE
Sluk dine tv-højttalere, hvis du hører forvrænget lyd.

Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

SPIDS: Lydindstillingerne findes normalt i tv-menuen.

TJEK LYDEN

1. Tænd dit tv.

2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:

a. Tænd for denne kilde.

b. Vælg den rigtige tv-indgang.

3. Tænd højttaleren (se side 21).

Du hører nu lyd fra højttaleren.

4. Tryk på A på højttalerens fjernbetjening.

Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller højttaleren.

BEMÆRK: Se side 44, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra højttaleren, 
eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.
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HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

FJERNBETJENINGSFUNKTIONER
Brug fjernbetjeningen til at styre højttaleren og Bluetooth-forbindelserne.

Lydstyrke op (se side 23)

Lydstyrke ned (se side 23)

Bluetooth-knap (se side 30)

Tænd/sluk-knap (se side 21)

Dialogtilstand (se side 25)

TV-knap (se side 24)

Juster bassen (se side 26)

Lyd fra/til (se side 23)
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Tænd/sluk
Tryk på tænd/sluk-knappen I på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for højttaleren.

Når højttaleren er tændt, indstilles den som standard til den kilde, der senest har 
været aktiv.

NOTER: 

• Når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, tændes den automatisk.

• Første gang højttaleren tændes, indstilles den som standard til tv-kilden g.

• Hvis højttaleren er tilsluttet tv’et ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter højttaleren til 
tv-kilden, når tv’et tændes.



HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

 2 2  |  D A N

Automatisk opvågnen 
Du kan indstille højttaleren til at tænde, når der modtages et lydsignal fra et optisk 
eller analogt kabel.

Tryk på tænd/sluk-knappen I på fjernbetjeningen, og hold den nede, indtil du hører 
en tone, og tv- og Bluetooth-lysene på højttaleren blinker gult 3 gange for at skifte 
mellem automatisk opvågnen og standardindstillingerne.
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HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Lydstyrke

FUNKTION GØR FØLGENDE

Lydstyrke op
Tryk på H.

BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på H og holde 
knappen nede.

Lydstyrke ned
Tryk på z.

BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på z og 
holde knappen nede.

Lyd fra/til

Tryk på A.

Når lyden er slået fra, blinker lysene på højttaleren på den aktuelle kilde 
(tv eller Bluetooth) hvidt, indtil lyden slås til igen (se side 34).

SPIDS: Du kan også trykke på H for at genoptage lyden.
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Kilder
Du kan styre dine tv- og Bluetooth-forbindelser ved hjælp af din fjernbetjening.

For at betjene en kilde skal du trykke på knappen (tv-knappen O eller Bluetooth-
knapen l) på fjernbetjeningen for den kilde, du vil betjene.
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DIALOGTILSTAND
Dialogtilstand forbedrer klarheden af dialog og tale i film, tv-programmer og podcasts 
ved at justere systemets lydbalance.

Tryk på knappen Dialogtilstand 5 på fjernbetjeningen for at skifte mellem 
dialogtilstand og dine standardindstillinger for lyd.

Når dialogtilstand er aktiveret, lyser lyset for den aktuelle kilde grønt (se side 33).

BEMÆRK: Når du aktiverer dialogtilstand, forbliver den aktiveret for din aktuelle 
kilde, selvom du skifter til en anden kilde eller slukker højttaleren. Hvis du 
vil deaktivere dialogtilstand for en kilde, skal du trykke på knappen 
Dialogtilstand 5 igen.
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JUSTER BASSEN

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på h.

På højttaleren blinker tv- og Bluetooth-lysene hvidt 3 gange.

2. Juster bassen ved at gøre et af følgende: 

• Tryk på Lydstyrke op H for at øge bassen.

• Tryk på Lydstyrke ned z for at reducere bassen.

Tv- og Bluetooth-lysene på højttaleren lyser for at vise den aktuelle basindstilling.

BASINDSTILLING O l

2 (maksimum)

1

0 (standard)

-1

-2 (minimum)

3. Tryk på h. 

Højttaleren gemmer den aktuelle basindstilling.

BEMÆRK: Se “Dialogtilstand” på side 25 for at få optimal lydkvalitet til 
programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.
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NULSTIL BASSEN
Tryk på h på fjernbetjeningen, og hold den nede, indtil tv- og Bluetooth-lysene på 
højttaleren blinker 3 gange.

Basindstillingerne nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger.
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PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA 
TREDJEPART
Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din 
kabel-/satellitmodtager til at styre din højttalers lydstyrke.

Sæt højttaleren i programtilstand
Tryk på TV-knappen O på højttalerfjernbetjening, og holde den nede, indtil TV- og 
Bluetooth-lamperne på højttaleren blinker 3 gange og derefter lyser hvidt konstant.
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Programmér tv-fjernbetjeningen
1. På højttalerfjernbetjeningen skal du trykke på lydstyrke op-knappen H.

På højttaleren lyser TV- og Bluetooth-lamperne.

2. På din tv-fjernbetjening skal du trykke på lydstyrke op-knappen Bluetooth og 
holde den nede i 2 sekunder.

Du hører en tone, og tv-lampen blinker gult to gange og lyser derefter hvidt konstant. 

BEMÆRK: Hvis det ikke virker, høres der en tone, og tv-lampen blinker rødt to 
gange og lyser derefter hvidt konstant. Gentag trin 1-2. 

3. Gentag trin 1-2 ved hjælp af lydstyrke ned-knappen z.

4. Gentag trin 1-2 ved hjælp af lydløs-knappen A.

BEMÆRK: Ikke alle tredjepartsfjernbetjeninger er kompatible med højttaleren. 
Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne 
betjene højttaleren.
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BLUETOOTH-FORBINDELSER

Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, 
f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en 
enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bluetooth-knappen l.

Bluetooth-lyset på højttaleren blinker langsomt blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere Bluetooth-funktionen.

SPIDS: Bluetooth-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.



 3 1  |  D A N

BLUETOOTH-FORBINDELSER

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

Bose TV Speaker

Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Bluetooth-lyset lyser konstant 
hvidt. Bose TV Speaker vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED
Brug din mobile enheds Bluetooth-menu til at frakoble enheden fra højttaleren.

SPIDS: Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen på din mobile enhed for at 
frakoble. Hvis du deaktiverer Bluetooth-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED
På fjernbetjeningen skal du trykke på Bluetooth-knappen l.

Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed igen. 
Bluetooth-lyset på højttaleren blinker hvidt, når der oprettes forbindelse.

NOTER: 

• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

• Enheden skal være inden for 9 m fra højttaleren og tændt.
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BLUETOOTH-FORBINDELSER

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED
Du kan gemme op til otte enheder på højttalernes enhedsliste, og højttalerne kan 
aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen. 

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bluetooth-knappen l. 

2. Vælg Bose TV Speaker på enhedslisten på din mobile enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobile enhed. 

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på l, og holde den nede i 10 sekunder, indtil der 
lyder en tone.

2. Slet Bose TV Speaker fra Bluetooth-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 30).
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HØJTTALERSTATUS

LED-lysene, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.

Bluetooth-lampeTv-lys

BEMÆRK: Lysene viser de aktuelle kilders højeste prioritetsstatus.

BLUETOOTH-STATUS
Viser status for Bluetooth-forbindelsen for mobile enheder.

LYSAKTIVITET O l SYSTEMETS TILSTAND

Bluetooth-lyset blinker 
blåt langsomt Klar til tilslutning 

Bluetooth-lyset blinker 
hvidt Opretter forbindelse

Bluetooth-lyset lyser hvidt Tilsluttet
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MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS
Viser højttalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSAKTIVITET O l SYSTEMETS TILSTAND

Tv-lys lyser hvidt konstant Tv’et er tændt

Bluetooth-lys lyser 
hvidt konstant

Tilsluttet til en Bluetooth-
enhed

Tv-lys lyser 
grønt konstant

Dialogtilstand aktiveret 
for tv

Bluetooth-lys lyser 
grønt konstant

Dialogtilstand aktiveret for 
Bluetooth-tilsluttet enhed

Tv-lyset blinker hvidt Ændring af lydstyrke for tv

Bluetooth-lyset blinker 
hvidt

Ændring af lydstyrke for 
Bluetooth-tilsluttet enhed

Tv-lyset blinker grønt Ændring af lydstyrken i 
dialogtilstand for tv

Bluetooth-lyset blinker 
grønt

Ændring af lydstyrken i 
dialogtilstand for Bluetooth-
tilsluttet enhed

Tv-lys blinker 
hvidt langsomt Lydløs aktiveret for tv

Bluetooth-lyset blinker 
hvidt langsomt

Lydløs aktiveret for 
Bluetooth-tilsluttet enhed

Tv-lys blinker 
grønt langsomt

Lydløs aktiveret i 
dialogtilstand for tv

Bluetooth-lyset blinker 
grønt langsomt

Lydløs aktiveret i 
dialogtilstand for Bluetooth-
tilsluttet enhed
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FEJLSTATUS
Viser status for fejladvarsler.

LYSAKTIVITET O l SYSTEMETS TILSTAND

Tv-lyset blinker rødt

Højttalerfejl – frakobl 
enheden fra strøm, 
og tilslut den derefter 
igen. Kontakt Boses 
kundeservice, hvis 
problemet fortsætter
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AVANCEREDE FUNKTIONER

TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)
Du kan også tilslutte dette tilbehør til din højttaler ved hjælp af et 3,5 mm lydkabel 
(medfølger ikke). I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700worldwide.Bose.com/Support/BASS700

BEMÆRK: Tilslut basmodulet til h-porten bag på højttaleren. Tilslut ikke enheden 
til B-porten.

http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700
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ALTERNATIV OPSÆTNING

ROKU TV READY™
Bose TV Speaker er Roku TV Ready-certificeret. Tilslut Bose TV Speaker til et Roku TV 
ved hjælp af et HDMI-kabel (medfølger ikke), og følg opsætningsinstruktionerne 
på skærmen. Når dette er gennemført, kan du styre højttaleren med din Roku 
Tv-fjernbetjening og få adgang til højttalerindstillingerne ved hjælp af Roku Tv-
indstillingsmenuen på skærmen.

NOTER: 

• Bose TV Speaker vil muligvis kræve en softwareopdatering for at understøtte Roku 
TV Ready. Kontakt Boses kundeservice for at få flere oplysninger. 

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS

• Roku TV Ready er ikke tilgængeligt i alle områder. Du kan finde flere oplysninger 
her: go.roku.com/rokutvreadygo.roku.com/rokutvready 

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
http://go.roku.com/rokutvready
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INGEN OPTISK PORT ELLER HDMI-PORT PÅ DIT TV
Nogle tv’er har ikke optiske porte eller HDMI-porte. Brug en alternativ 
opsætningsmetode til direkte at tilslutte dit tv til højttaleren.

PROBLEM GØR FØLGENDE

Tv har kun en analog port Tilslut dit tv ved hjælp af et RCA til 3,5 mm stereokabel 
(medfølger ikke). Se “Tv har kun en analog port.” 

Tv har kun en hovedtelefonport 
Tilslut dit tv ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel 
(medfølger ikke). Se “Tv har kun en hovedtelefonport” 
på side 39. 

Tv har kun en analog port
Hvis dit tv kun har analoge porte (rød og hvid), skal du bruge et RCA til 3,5 mm 
stereokabel (medfølger ikke) til at tilslutte højttaleren. 

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

2. Sæt det analoge RCA-kabel i Audio OUT RCA-portene (rød og hvid) på dit tv.

3. Sæt stereostikket i højttalerens B-stik.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

R

L
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Tv har kun en hovedtelefonport
Hvis dit tv kun har en hovedtelefonport, skal du bruge et 3,5 mm stereokabel 
(medfølger ikke) til at tilslutte det til højttaleren.

1. Sæt den ene ende af et 3,5 mm kabel i tv’ets hovedtelefonport.

2. Sæt den anden ende af kablet i B-porten på højttaleren.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

3.5 mm

3. Sørg for, at tv’ets højttalere er tændt. 

Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

4. Sådan sikres den optimale lydstyrkeregulering fra din højttaler:

a. Indstil dit tv’s lydstyrke to 75 % af den maksimale lydstyrke.

b. Indstil højttalerens lydstyrke ved hjælp af fjernbetjeningen til højttaleren.
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OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE HOME SPEAKER 
ELLER SOUNDBAR
Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du tilslutte den Bose TV Speaker til en Bose 
Home Speaker eller Bose Soundbar, så du kan lytte til den samme sang i to forskellige 
rum på samme tid.

BEMÆRK: SimpleSync™-teknologien har en Bluetooth-rækkevidde på 9 meter. 
Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter
Du kan tilslutte din Bose TV Speaker til ethvert medlem af Bose Home Speaker-familien.

Populære kompatible produkter omfatter:

• Bose Smart Soundbar 700

• Bose Soundbar 500

• Bose Home Speaker 500

• Bose Home Speaker 300

• Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen
1. På fjernbetjeningen til din Bose TV Speaker skal du trykke på Bluetooth-knappen l 

og holde den nede, indtil Bluetooth-lampen på din Bose TV Speaker blinker blåt.

2. Brug Bose Music-appen til at tilslutte din højttaler til et kompatibelt Bose-produkt. 
Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER: 

• Sørg for, at din Bose TV Speaker er inden for 9 m fra din Bose Home Speaker eller 
Bose Soundbar.

• Du kan kun tilslutte din Bose TV Speaker til et produkt ad gangen.

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE HOME 
SPEAKER ELLER SOUNDBAR
Tænd din Bose TV Speaker (se side 21).

Din Bose TV Speaker forsøger at oprette forbindelse til de to senest tilsluttede 
Bluetooth-enheder, herunder din Bose Home Speaker eller Bose Soundbar.

NOTER: 

• Din Bose Home Speaker eller Bose Soundbar skal være inden for rækkevidde 
(9 meter) og tændt.

• Hvis din Bose TV Speaker ikke opretter forbindelse, skal du oprette forbindelse 
ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen 
Indstillinger.
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFT FJERNBETJENINGENS BATTERI

1. Drej ved hjælp af en mønt batterirummets dæksel en smule mod venstre 
(mod uret), og fjern dækslet.

2. Sæt det nye batteri i med den flade side op, så +-symbolet vender opad.

BEMÆRK: Brug kun et CR2032 eller DL2032 3-volt litium batteri, der er godkendt 
af myndighederne (f.eks. UL). 

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre (med uret), så det låses på plads.
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RENGØR HØJTTALEREN
Rengør det udvendige af højttaleren med en blød og tør klud.

FORSIGTIG: 

• Spild IKKE væske på højttaleren eller i nogen åbninger.

• Blæs IKKE luft ind i højttaleren.

• Brug IKKE en støvsuger til at rengøre højttaleren.

• Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren.

• Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, 
ammoniak eller slibemiddel.

• Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR
Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS

BEGRÆNSET GARANTI
Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på 
global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen 
betydning for den begrænsede garanti.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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PRØV DISSE LØSNINGER FØRST
Hvis du oplever problemer med højttaleren:

• Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt.

• Fastgør alle kabler, og sørg for, at alle tilslutninger er korrekte.

• Tjek statuslamperne (se side 33).

• Flyt højttaleren 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse 
telefoner, tv’er, mikrobølgeovne osv.).

• Placer højttaleren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER
Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer 
og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan 
løse dit problem. 

Besøg: worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM LØSNING

Intet HDMI ARC-port 
eller optisk port på 
dit tv

Brug en alternativ opsætningsmetode til at tilslutte dit tv til 
højttaleren (se side 38).

Højttaleren kan 
ikke tænde

Sæt netledningen i en anden stikkontakt. 

Brug fjernbetjeningen til at tænde for højttaleren (se side 21).

Fjern netledningerne til højttaleren og basmodulet (tilbehør), 
vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. 

Fjernbetjeningen er 
uforudsigelig eller 
virker ikke

Udskift batteriet (se side 42).

Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for 6 m fra højttaleren. 

Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og 
højttaleren.

Kontrollér, at du er i den korrekte kilde, ved at trykke på 
lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at se, om det korrekte 
kildelys på højttaleren lyser.

http://worldwide.Bose.com/contact
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Uregelmæssig 
eller ingen lyd fra 
højttaleren

Hvis tv-lyset eller Bluetooth-lyset blinker, er lyden slået fra for 
højttaleren. Tryk på knappen Lydløs A for at slå højttalerens lyd til.

Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra.

Øg lydstyrken på højttaleren (se side 23) eller din mobile enhed.

Skift til en anden kilde (se side 24).

Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.

Genstart din mobile enhed.

Sørg for, at du bruger en kompatibel Bluetooth-mobilenhed.

Sørg for, at højttalerens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, 
som er mærket HDMI ARC (Audio Return Channel), ikke en HDMI-
standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, skal du tilslutte 
højttaleren ved hjælp af et optisk kabel (se side 15).

Hvis højttaleren sluttes til tv’ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, 
at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv’ets 
systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. 
Se brugervejledningen til dit tv.

Sluk tv’et, frakobl højttalerens HDMI-kabel fra tv’ets HDMI ARC-port, 
og slut det til igen. Tænd dit tv.

Sæt det optiske kabel i en port på dit tv, der er mærket Output eller 
OUT, ikke Input eller IN.

Fjern netledningerne til højttaleren og basmodulet (tilbehør), 
vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Ingen lyd fra 
basmodulet

Sørg for, at dit basmodul er tilsluttet lysnettet.

Sørg for, at basmodulet er tilsluttet til h-porten bag på 
højttaleren.

Sørg for, at dit basmodul er kompatibelt med højttaleren (se side 36).

Juster basniveauet (se side 26).

Skift til en anden kilde (se side 24).
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Lyd kommer fra 
tv’ets højttaler

Sørg for, at højttalerens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, der er 
mærket ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv ikke har en HDMI 
ARC-port, skal du tilslutte højttaleren ved hjælp af det optiske kabel 
(se side 16).

Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.

Hvis højttaleren sluttes til tv’ets HDMI ARC-port, skal du kontrollere, 
at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv’ets 
systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. 
Se brugervejledningen til dit tv.

Frakobl højttalerens HDMI-kabel fra tv’ets HDMI ARC-port, og slut 
det til igen.

Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.

Tilslut højttaleren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 17) 
og det optiske kabel (se side 16).

Dårlig eller 
forvrænget lyd

Test forskellige kilder, hvis det er relevant.

Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.

Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken 
fra den pågældende enhed. 

Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.

Hvis din højttalere er vægmonteret, skal du justere lyden ved hjælp 
af fjernbetjeningen (se side 14).

Højttaler og kilde 
tændes/slukkes ikke 
samtidig

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

Tryk på tænd/sluk-knappen I for at slukke for kilden.

Højttaleren opretter 
ikke forbindelse til 
Bluetooth-enhed.

Slå Bluetooth-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. 
Slet højttaleren fra Bluetooth-listen. Tilslut igen (se side 30).

Tilslut en anden mobil enhed (se side 32).

Sørg for, at du bruger en kompatibel Bluetooth-mobilenhed.

Du kan ikke tilslutte Bluetooth-hovedtelefoner til højttaleren.

Fjern højttaleren fra din mobile enheds Bluetooth-liste. 
Tilslut igen (se side 30).

Ryd højttalerens enhedsliste (se side 32). Tilslut igen (se side 30). 

Højttaleren parres 
ikke med en Bose 
Home Speaker eller 
Bose Soundbar

På fjernbetjeningen til højttaleren skal du trykke på Bluetooth-
knappen l.

Sørg for, at din Bose TV Speaker er inden for 9 m fra din Bose Home 
Speaker eller Bose Soundbar.
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Højttaleren 
genopretter ikke 
forbindelsen til en 
tidligere parret Bose 
Home Speaker eller 
Bose Soundbar

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne 
indstilling i menuen Indstillinger. 
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