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Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien 
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut 
sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa www.Bose.com/compliance.www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten 
olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota kaikki varoitukset huomioon.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8.  Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä 
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

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

11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.

12.  Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. 
Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on 
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa 
sähköiskuvaaran.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. 

Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on 
nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin 
kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos 
paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. 
Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdys-, tulipalo- 
ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-
hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. 
Älä lataa uudelleen, pura, polta tai kuumenna yli 100 ºC:n lämpötilaan.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten 
käytettäväksi. 

Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi 
toimintaan.

• ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.

• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.

• ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.

• Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkasta paikallisista 
rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.

• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用 
 Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

• Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman 
vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.

• Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.

• Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, 
ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.

• Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, 
sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.

• Tämän kaiuttimen tarra on sen takaosassa.
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HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten 
mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. 
Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden 
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä 
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti 
todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla 
toimenpiteillä:

• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan 
käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön 
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa 
vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on 
käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai 
lähettimen lähelle.

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

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten 
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency 
Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen 
pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä 
ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV
Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä 
viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. 
Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien 
laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.
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Tuotteen virtatilataulukko
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY 
sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) 
-säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu 
asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto
Virtatilat

Valmiustila Valmiustila ja verkkoyhteys

Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 
230 V / 50 Hz

< 0,5 W Bluetooth® < 2,0 W

Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti < 2,5 tuntia 2 20 minuuttia

Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä 
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty 
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu 
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

- < 2,0 W

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

Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä 
Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: 
muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa. 

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu 
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu 
difenyylieetteri 

(PBDE)
PCB-yhdisteet X O O O O O

Metalliosat X O O O O O

Muoviosat O O O O O O

Kaiuttimet X O O O O O

Johdot X O O O O O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O:  Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa 
alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X:  Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa 
osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 431974

Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki

Yksikkö Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium  
(Cd)

Kuusiarvoinen 
kromi (Cr+6)

Polybrominoidut 
bifenyylit (PBB)

Polybrominoidut 
difenyylieetterit 

(PBDE)

PCB-yhdisteet - ○ ○ ○ ○ ○
Metalliosat - ○ ○ ○ ○ ○
Muoviosat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaiuttimet - ○ ○ ○ ○ ○
Johdot - ○ ○ ○ ○ ○
Huomautus 1:  ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: ”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.
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Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

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

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

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

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

Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, 
Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V 1 50/60 Hz, 36 W

Mallinumero: 431974

CMIIT-tunnus sijaitsee kaiuttimen takaosassa olevassa tuotetarrassa.

Kalifornia: Sisältää litiumioniakun, jossa on perkloraattia. Saattaa edellyttää erikoiskäsittelyä.  
Lisätietoja: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchloratewww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen takaosassa.

Sarjanumero:  _____________________________________________________________________

Mallinumero:  _____________________________________________________________________

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti 
osoitteessa global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register.

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://global.Bose.com/register


SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

 7  |  F I N

Turvallisuustiedot
  Tuote sisältää ohjelmiston. Bose saattaa tarjota ajoittain päivityksiä, mukaan lukien tuotteen toimintaan 
vaikuttavien turvallisuusongelmien korjauksia. Olet vastuussa omistamiesi tuotteiden päivittämisestä 
ja voit hankkia ne ottamalla yhteyttä Bosen asiakaspalveluun osoitteessa worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact. 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose 
Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin 
tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamukselliset 
julkaisemattomat teokset. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet 
pidätetään.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface, HDMI-ulkoasu ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing 
Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Roku TV, Roku TV Ready ja Roku TV Ready -logo ovat Roku, Inc:n tavaramerkkejä.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, 
Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

http://worldwide.Bose.com/contact
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LISENSSI-ILMOITUKSET

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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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose TV Speaker

Bose TV Speaker -kaukosäädin 
(mukana paristo)

Virtajohto*

Optinen kaapeli

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi 
tarkoitettua virtajohtoa. 

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

SUOSITUKSET
• Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai 

lämmönlähteiden lähelle.

• Aseta kaiutin television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö 
osoittaa huoneeseen.

• Aseta kaiutin kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee 
olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada kaiuttimen 
siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

• Jos kaiutin asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman 
lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.

• Pidä kaiuttimen takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Takaosan 
aukkojen tukkiminen heikentää äänenlaatua.

• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

• Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä kaiuttimesta häiriöiden 
välttämiseksi. 

• Jotta äänenlaatu on paras mahdollinen, älä sijoita kaiutinta kaapin sisään tai 
vinottain kulmaan.

• Älä aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle.

HUOMIO: ÄLÄ aseta kaiutinta etu-, taka- tai yläosa alaspäin.



 1 4  |  F I N

KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

KAIUTTIMEN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN
Kaiuttimen voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket 
-seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS.

HUOMIO: ÄLÄ kiinnitä kaiutinta millään muilla tavoin.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa
Pidä kaukosäätimen puhetta korostavan tilan painiketta 5 painettuna 5 sekuntia, 
kunnes kaiuttimen TV-merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.

HUOMAUTUS: Jos kaiutin irrotetaan seinältä, säädä ääni uudelleen toistamalla 
toimenpide.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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KAIUTTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

JOHTOVAIHTOEHDOT
Liitä televisio kaiuttimeen jommallakummalla kahdesta johdosta.

• Vaihtoehto 1: Optinen

• Vaihtoehto 2: HDMI ARC (ei sis. toim.)

HUOMAUTUKSIA: 

• Käyttämällä television HDMI ARC -eli Audio Return Channel -liitäntää voit 
kytkeä ja katkaista kaiuttimen virran sekä säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää 
kaiuttimen television kaukosäätimellä.

• Jos televisiossa ei ole optista liitäntää tai HDMI-liitäntää, katso ”Vaihtoehtoiset 
asetukset” sivulla 37.

• Jos vaihdat kaapelia, katkaise kaiuttimen virta ennen uuden kaapelin kytkemistä 
(ks. sivu 21).

• Kaiuttimessa on Roku TV Ready™ -ominaisuus. Lisätietoja kaiuttimen 
määrittämisestä Roku TV:n™ kanssa: katso sivu 37.

1. Paikanna television Audio OUT- (optinen) tai HDMI ARC IN -liitäntäpaneeli sen 
takaosasta.

HUOMAUTUS: Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse 
liitäntä muodon perusteella.

HDMI 
(ei sis. toim.)

Optinen

TAI

2. Valitse äänijohto.
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KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN TELEVISIOON

Vaihtoehto 1: Optinen
1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.

HUOMIO: Muista poistaa suojus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin 
asetetaan paikalleen väärin päin tai suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä 
voi vaurioitua.

2. Kohdista liitin television OPTICAL OUT -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.

3. Pitele optisen kaapelin päässä olevaa liitintä siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin. 

4. Kohdista liitin kaiuttimen OPTICAL IN -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin 
asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.
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Vaihtoehto 2: HDMI ARC (ei sis. toim.)
1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television HDMI ARC -liitäntään.

HUOMAUTUS: Jos et yhdistä kaiutinta television HDMI ARC- tai Audio Return 
Channel -liitäntään, siitä ei kuulu ääntä. Jos televisiossa ei ole 
HDMI ARC -liitäntää, yhdistä kaiutin toimitukseen sisältyvällä 
optisella kaapelilla (ks. sivu 16).

2. Yhdistä kaapelin toinen pää kaiuttimen HDMI IN -liitäntään. 

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER
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KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen takana olevaan 1 POWER -liitäntään.

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

1

2

Kaiutin käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.
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TELEVISION KAIUTTIMIEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Poista television kaiuttimet käytöstä, jotta ääni ei häiriinny.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

VIHJE: Ääniasetukset sijaitsevat yleensä television valikossa.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

1. Käynnistä televisio.

2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:

a. Käynnistä lähdelaite.

b. Valitse oikea televisiotulo.

3. Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 21).

Kaiuttimesta kuuluu ääntä.

4. Paina kaukosäätimen A-painiketta.

Kaiuttimesta tai television kaiuttimista ei kuulu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos et kuule ääntä kaiuttimesta tai television kaiuttimista kuuluu 
ääntä, katso sivu 44.
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KAIUTTIMEN HALLINTALAITTEET

KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT
Kaukosäätimellä voidaan ohjata kaiutinta ja Bluetooth-yhteyksiä.

Lisää äänenvoimakkuutta 
(ks. sivu 23)

Vähemmän äänenvoimakkuutta 
(ks. sivu 23)

Bluetooth-painike (ks. sivu 30)

Virtapainike (ks. sivu 21)

Puhetta korostava tila (ks. sivu 25)

TV-painike (ks. sivu 24)

Basson säätö (ks. sivu 26).

Mykistys ja mykistyksen poisto 
(ks. sivu 23)
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Virta
Kaiutin käynnistetään ja sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta I.

Kun kaiutin käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.

HUOMAUTUKSIA: 

• Kaiutin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.

• Kun kaiutin käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde g.

• Jos kaiutin on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla, TV-lähde tulee käyttöön aina kun 
televisioon kytketään virta.
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Automaattikäynnistys 
Kaiutin voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa 
äänisignaalin optisen tai analogisen kaapelin kautta.

Voit vaihtaa automaattikäynnistyksen ja oletusvirta-asetusten välillä pitämällä 
kaukosäätimen virtapainiketta I painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja kaiuttimen 
Bluetooth-merkkivalot vilkkuvat oranssina kolme kertaa.
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KAIUTTIMEN HALLINTALAITTEET

Äänenvoimakkuus

TOIMINTO TOIMINTAOHJEET

Lisää 
äänenvoimakkuutta

Paina H.

HUOMAUTUS: Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä H 
painettuna.

Vähemmän 
äänenvoimakkuutta

Paina z.

HUOMAUTUS: Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä 
z painettuna.

Mykistys ja 
mykistyksen poisto

Paina A.

Kun ääni on mykistetty, kaiuttimen käytössä olevan lähteen (televisio 
tai Bluetooth) merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena, kunnes mykistys 
poistetaan (ks. sivu 34).

VIHJE: Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla H.
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Lähteet
Televisiota ja Bluetooth-yhteyksiä voidaan hallita kaukosäätimellä.

Kun haluat hallita lähdettä, paina kaukosäätimestä haluamasi lähteen painiketta (TV-
painike O tai Bluetooth-painike l).
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PUHETTA KOROSTAVA TILA
Puhetta korostavassa tilassa elokuvien, televisio-ohjelmien ja podcast-lähetysten puhe 
kuuluu selkeämpänä, koska siinä äänen tasapainoa säädetään.

Painamalla kaukosäätimen puhetta korostavan tilan painiketta 5 voit vaihtaa puhetta 
korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.

Kun puhetta korostava tila on käytössä, valitun lähteen merkkivalo palaa vihreänä 
(ks. sivu 33).

HUOMAUTUS: Kun puhetta korostava tila otetaan käyttöön, se pysyy käytössä 
kyseisessä lähteessä, kunnes lähdettä vaihdetaan tai kaiutin 
sammutetaan. Voit poistaa puhetta korostava tilan käytöstä 
painamalla sen painiketta 5 uudelleen.
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BASSON SÄÄTÄMINEN

1. Paina kaukosäätimen painiketta h.

Kaiuttimen TV- ja Bluetooth-merkkivalo vilkkuvat valkoisena 3 kertaa.

2. Säädä bassoa jollakin seuraavista tavoista: 

• Lisää bassoa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta H.

• Vähennä bassoa painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta z.

Kaiuttimen TV- ja Bluetooth-merkkivalot osoittavat nykyisen bassoasetuksen.

BASSOASETUS O l

2 (maksimi)

1

0 (oletus)

-1

-2 (minimi)

3. Paina h. 

Kaiutin tallentaa bassoasetuksen.

HUOMAUTUS: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten 
ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila” 
sivulla 25.
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ALKUPERÄISEN BASSOASETUKSEN PALAUTTAMINEN
Pidä kaukosäätimen painiketta h painettuna, kunnes kaiuttimen TV- ja Bluetooth-
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.

Basson oletusasetus palautetaan.
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KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN 
OHJELMOINTI
Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida 
ohjaamaan kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Aseta kaiutin ohjelmointitilaan
Pidä kaukosäätimen TV-painiketta O painettuna, kunnes kaiuttimen TV- ja Bluetooth-
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa ja palavat sitten valkoisina.
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Ohjelmoi TV:n kaukosäädin
1. Paina kaiuttimen kaukosäätimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta H.

Kaiuttimen TV- ja Bluetooth-merkkivalot palavat.

2. Pidä TV:n kaukosäätimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna kahden 
sekunnin ajan.

Äänimerkki kuuluu, ja TV-merkkivalo vilkkuu oranssina kaksi kertaa ja palaa sitten 
valkoisena. 

HUOMAUTUS: Jos epäonnistui, äänimerkki kuuluu ja TV-merkkivalo 
vilkkuu punaisena kaksi kertaa ja palaa sitten valkoisena. 
Toista vaiheet 1–2. 

3. Toista vaiheet 1–2 käyttämällä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta z.

4. Toista vaiheet 1–2 käyttämällä mykistyspainiketta A.

HUOMAUTUS: Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole 
yhteensopivia kaiuttimen kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan 
ohjata kaiutinta, sen täytyy tukea infrapunasignaaleja (IR).
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BLUETOOTH-YHTEYDET

Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, 
taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin 
suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEESEEN

1. Paina kaukosäätimen Bluetooth-painiketta l.

Kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

Bose TV Speaker

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Bluetooth-merkkivalo palaa 
valkoisena. Bose TV Speaker ilmestyy mobiililaitteen luetteloon.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN
Katkaise yhteys kaiuttimeen mobiililaitteen Bluetooth-valikossa.

VIHJE: Voit myös katkaista yhteyden poistamalla mobiililaitteen Bluetooth-toiminnon 
käytöstä. Kun poistat Bluetooth-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin 
muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN
Paina kaukosäätimen Bluetooth-painiketta l.

Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen. 
Yhdistämisen aikana kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

• Laitteen on oltava enintään 9 metrin päässä kaiuttimesta, ja sen virran tulee 
olla kytketty.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN
Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kaiuttimen laiteluetteloon, ja kaiutin voi olla 
aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan. 

1. Paina kaukosäätimen Bluetooth-painiketta l. 

2. Valitse Bose TV Speaker mobiililaitteen laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön 
mobiililaitteessa. 

KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Paina kaukosäätimen painiketta l 10 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.

2. Poista Bose TV Speaker laitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas 
yhdistää (ks. sivu 30).
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KAIUTTIMEN TILA

Kaiuttimen etuosan merkkivalot ilmaisevat kaiuttimen tilan.

Bluetooth-merkkivaloTV-merkkivalo

HUOMAUTUS: Valot osoittavat käytössä olevan lähteen ensisijaisen tilan.

BLUETOOTH-TILA
Osoittaa mobiililaitteiden Bluetooth-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA O l JÄRJESTELMÄN TILA

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti sinisenä. Valmis yhdistämään 

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
valkoisena. Yhdistetään

Bluetooth-merkkivalo palaa 
valkoisena. Yhdistetty
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MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA
Osoittaa kaiuttimen tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

MERKKIVALON TOIMINTA O l JÄRJESTELMÄN TILA

TV-merkkivalo palaa 
valkoisena. Television virta on kytketty.

Bluetooth-merkkivalo palaa 
valkoisena.

Yhdistetty Bluetooth-
laitteeseen.

TV-merkkivalo palaa vihreänä. Television puhetta korostava 
tila on käytössä.

Bluetooth-merkkivalo palaa 
vihreänä.

Bluetooth-laitteen puhetta 
korostava tila on käytössä.

TV-merkkivalo vilkkuu 
valkoisena.

Television äänenvoimakkuutta 
säädetään.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
valkoisena.

Bluetooth-laitteen 
äänenvoimakkuutta säädetään.

TV-merkkivalo vilkkuu 
vihreänä.

Television äänenvoimakkuutta 
säädetään puhetta 
korostavassa tilassa.

Bluetooth-merkkivalo 
vilkkuu vihreänä.

Bluetooth-laitteen 
äänenvoimakkuutta 
säädetään puhetta 
korostavassa tilassa.

TV-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti valkoisena. Televisio on mykistetty.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti valkoisena. Bluetooth-laite on mykistetty.

TV-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti vihreänä.

Televisio on mykistetty 
puhetta korostavassa tilassa.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
hitaasti vihreänä.

Bluetooth-laite on mykistetty 
puhetta korostavassa tilassa.
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VIRHETILA
Osoittaa virheilmoitusten tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA O l JÄRJESTELMÄN TILA

TV-merkkivalo vilkkuu 
punaisena.

Kaiuttimen virhe. Irrota 
kaiutin pistorasiasta ja kytke 
uudelleen. Jos ongelma ei 
korjaannu, ota yhteyttä Bosen 
asiakaspalveluun.
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KEHITTYNEET OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)
Nämä lisävarusteet voi yhdistää kaiuttimeen 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly 
toimitukseen). Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

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

HUOMAUTUS: Yhdistä bassoyksikkö kaiuttimen takana olevaan h-liitäntään. 
Älä yhdistä B-liitäntään.

http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700
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VAIHTOEHTOISET ASETUKSET

ROKU TV READY™
Bose TV Speaker on Roku TV Ready -sertifioitu. Yhdistä Bose TV Speaker Roku TV:hen 
HDMI-kaapelilla (ei mukana) ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Kun tehty, 
ohjaa kaiutinta Roku TV -kaukosäätimellä ja käytä kaiuttimen asetuksia käyttämällä 
Roku TV -asetusvalikkoa näytössä.

HUOMAUTUKSIA: 

• Bose TV Speaker saattaa tarvita ohjelmistopäivityksen Roku TV Ready 
-ominaisuuden tukemista varten. Kysy lisätietoja Bosen asiakaspalvelusta. 

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS.

• Roku TV Ready ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Lisätietoja on osoitteessa 
go.roku.com/rokutvreadygo.roku.com/rokutvready. 

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
http://go.roku.com/rokutvready
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TELEVISIOSSA EI OLE OPTISTA LIITÄNTÄÄ TAI HDMI-
LIITÄNTÄÄ
Joissakin televisioissa ei ole optista liitäntää tai HDMI-liitäntää. Liitä televisio 
kaiuttimeen vaihtoehtoisella tavalla.

ONGELMA TOIMINTAOHJEET

Televisiossa on vain analoginen 
liitäntä.

Liitä televisio 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla (ei sis. 
toimitukseen). Ks. ”Televisiossa on vain analoginen liitäntä.”. 

Televisiossa on vain 
kuulokeliitäntä. 

Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. 
toimitukseen). Ks. ”Televisiossa on vain kuulokeliitäntä.” 
sivulla 39. 

Televisiossa on vain analoginen liitäntä
Jos televisiossa on analogiset liitännät (punainen ja valkoinen), sen voi yhdistää 
kaiuttimeen erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla. 

1. Irrota televisio kaiuttimesta, jos et ole jo tehnyt niin.

2. Yhdistä analoginen RCA-johto television Audio OUT RCA -liitäntöihin (punainen 
ja valkoinen).

3. Liitä stereoliitin kaiuttimen B-liitäntään.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

R

L
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Televisiossa on vain kuulokeliitäntä
Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää kaiuttimeen erikseen 
hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.

1. Liitä johdon toinen pää television kuulokeliitäntään.

2. Yhdistä johdon toinen pää kaiuttimen B-liitäntään.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

3.5 mm

3. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. 

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

4. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:

a. Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.

b. Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta sen kaiuttimen kaukosäätimellä.
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BOSE HOME SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN 
YHDISTÄMINEN
Bose SimpleSync™ -tekniikan avulla Bose TV Speaker voidaan yhdistää Bose Home 
Speakeriin tai Bose Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa eri 
huoneessa samaan aikaan.

HUOMAUTUS: SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin Bluetooth-yhteyden 
kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat 
vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet
Bose TV Speaker voidaan yhdistää mihin tahansa Bose Home Speaker -kaiuttimeen.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

• Bose Smart Soundbar 700

• Bose Soundbar 500

• Bose Home Speaker 500

• Bose Home Speaker 300

• Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups.

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella
1. Pidä Bose TV Speakerin kaukosäätimen Bluetooth-painiketta l painettuna, 

kunnes Bose TV Speakerin Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

2. Käytä Bose Music -sovellusta kaiuttimen yhdistämiseen yhteensopivaan Bose-
laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA: 

• Varmista, että Bose TV Speaker on enintään 9 metrin säteellä Bose Home 
Speakeristä tai Bose Soundbarista.

• Bose TV Speaker voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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BOSE HOME SPEAKERIN TAI BOSE SOUNDBARIN 
YHDISTÄMINEN UUDELLEEN
Kytke Bose TV Speakeriin virta (ks. sivu 21).

Bose TV Speaker yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen 
Bluetooth-laitteeseen, kuten Bose Home Speakeriin tai Bose Soundbariin.

HUOMAUTUKSIA: 

• Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, 
ja sen virran tulee olla kytketty.

• Jos Bose TV Speaker ei muodosta yhteyttä, muodosta yhteys käyttämällä Bose 
Music -sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
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HOITO JA KUNNOSSAPITO

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTAMINEN

1. Käännä paristokotelon kantta hieman vasemmalle (vastapäivään) kolikon avulla 
ja irrota se.

2. Aseta uusi paristo paikalleen plusmerkki ylöspäin.

HUOMAUTUS: Käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai 
DL2032-litiumparistoa. 

3. Aseta takaisin paikalleen ja lukitse kääntämällä oikealle (myötäpäivään).
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KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN
Pyyhi kaiuttimen ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO: 

• VARO, ettei kaiuttimeen ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

• ÄLÄ puhalla ilmaa kaiuttimeen.

• ÄLÄ puhdista kaiutinta pölynimurilla.

• ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita.

• ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, 
ammoniakkia tai hankausaineita.

• VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET
Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/TVSworldwide.Bose.com/Support/TVS.

RAJOITETTU TAKUU
Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. 
Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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VIANMÄÄRITYS

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA
Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

• Varmista, että kaiutin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.

• Tarkasta, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein.

• Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 33).

• Siirrä kaiutin kauemmas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä 
(langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

• Sijoita kaiutin sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 13).

MUUT RATKAISUT
Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet 
ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. 

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact.

OIRE RATKAISU

Televisiossa ei 
ole HDMI ARC- tai 
optista liitäntää.

Liitä televisio kaiuttimeen vaihtoehtoisella tavalla (ks. sivu 38).

Kaiutin ei käynnisty.

Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. 

Käynnistä kaiutin kaukosäätimellä (ks. sivu 21).

Irrota kaiuttimen ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön pistoke 
pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan 
pistorasiaan. 

Kaukosäädin toimii 
virheellisesti, tai se ei 
toimi lainkaan.

Vaihda paristo (ks. sivu 42).

Varmista, että kaukosäädin on enintään 6 metrin säteellä 
kaiuttimesta. 

Varmista, että kaukosäätimen ja kaiuttimen välissä ei ole esteitä.

Varmista, että olet valinnut oikean lähteen, painamalla 
kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Käytössä olevan lähteen 
merkkivalo kaiuttimessa välähtää.

http://worldwide.Bose.com/contact
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OIRE RATKAISU

Ääni katkeilee, 
tai kaiuttimesta ei 
kuulu ääntä.

Jos TV-merkkivalo tai Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti, 
kaiutin on mykistetty. Poista kaiuttimen mykistys painamalla 
mykistyspainiketta A.

Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty.

Lisää kaiuttimen (ks. sivu 23) tai mobiililaitteen 
äänenvoimakkuutta.

Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).

Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.

Käynnistä mobiililaite uudelleen.

Varmista, että käytät yhteensopivaa Bluetooth-mobiililaitetta.

Varmista, että kaiuttimen HDMI-kaapeli on yhdistetty television 
HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-
liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä kaiutin 
optisella kaapelilla (ks. sivu 15).

Jos kaiutin on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, 
että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics 
Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää 
jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Sammuta televisio. Irrota sitten kaiuttimen HDMI-kaapeli television 
HDMI ARC -liitännästä ja yhdistä se uudelleen. Käynnistä televisio.

Liitä optinen kaapeli television Output- tai OUT-liitäntään (ei Input 
tai IN).

Irrota kaiuttimen ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön pistoke 
pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan 
pistorasiaan.

Bassoyksiköstä ei 
kuulu ääntä.

Varmista, että bassoyksikkö saa virtaa.

Varmista, että bassoyksikkö on yhdistetty kaiuttimen takana olevaan 
h-liitäntään.

Varmista, että bassoyksikkö on yhteensopivia kaiuttimen kanssa 
(ks. sivu 36).

Säädä bassotasoa (ks. sivu 26).

Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 24).
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OIRE RATKAISU

Television 
kaiuttimesta kuuluu 
ääntä.

Varmista, että kaiuttimen HDMI-kaapeli on yhdistetty television ARC 
(Audio Return Channel) -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC 
-liitäntää, yhdistä kaiutin optisella kaapelilla (ks. sivu 16).

Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television 
käyttöohjeessa.

Jos kaiutin on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista, 
että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics 
Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää 
jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Irrota kaiuttimen HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä 
ja yhdistä se uudelleen.

Hiljennä television ääni kokonaan.

Yhdistä kaiutin sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 17) että optisella 
kaapelilla (ks. sivu 16).

Ääni kuuluu huonosti 
tai katkeilee.

Kokeile muita mahdollisia lähteitä.

Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on 
television käyttöohjeessa.

Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen 
äänenvoimakkuutta. 

Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television 
käyttöohjeessa.

Jos kaiutin on asennettu seinään, säädä ääntä kaukosäätimellä 
(ks. sivu 14).

Kaiutin ja lähdelaite 
eivät käynnisty/
sammu yhtä aikaa.

Paina kaukosäätimessä sen lähdelaitteen painiketta, 
jonka synkronointi on häiriintynyt.

Käynnistä/sammuta lähdelaite painamalla virtapainiketta I.

Kaiutin ei muodosta 
yhteyttä Bluetooth-
laitteeseen.

Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se taas 
käyttöön. Poista kaiutin Bluetooth-luettelosta. Muodosta yhteys 
uudelleen (ks. sivu 30).

Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 32).

Varmista, että käytät yhteensopivaa Bluetooth-mobiililaitetta.

Kaiuttimeen ei voi yhdistää Bluetooth-kuulokkeita.

Poista kaiutin mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta. Muodosta yhteys 
uudelleen (ks. sivu 30).

Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 32). Muodosta yhteys 
uudelleen (ks. sivu 30). 

Kaiutin ei muodosta 
laiteparia Bose Home 
Speakerin tai Bose 
Soundbarin kanssa

Paina kaiuttimen kaukosäätimen Bluetooth-painiketta l.

Varmista, että Bose TV Speaker on enintään 9 metrin säteellä Bose 
Home Speakeristä tai Bose Soundbarista.
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OIRE RATKAISU

Kaiutin ei yhdistä 
aiemmin laitepariksi 
määritettyyn Bose 
Home Speakeriin tai 
Bose Soundbariin

Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on 
Asetukset-valikossa. 



©2022 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM852004-0010 Rev. 04


	Pakkauksen sisältö
	Sisältö

	Kaiuttimen sijoittaminen
	Suositukset
	Kaiuttimen kiinnittäminen seinään
	Äänen säätäminen seinäasennuksessa


	Kaiuttimen ottaminen käyttöön
	Johtovaihtoehdot
	Kaiuttimen yhdistäminen televisioon
	Vaihtoehto 1: Optinen
	Vaihtoehto 2: HDMI ARC (ei sis. toim.)

	Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan
	Television kaiuttimien poistaminen käytöstä
	Äänen tarkistaminen

	Kaiuttimen hallintalaitteet
	Kaukosäätimen toiminnot
	Virta
	Automaattikäynnistys 
	Äänenvoimakkuus
	Lähteet

	Puhetta korostava tila
	Basson säätäminen
	Alkuperäisen bassoasetuksen palauttaminen
	Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi
	Aseta kaiutin ohjelmointitilaan
	Ohjelmoi TV:n kaukosäädin


	Bluetooth-yhteydet
	Yhdistäminen mobiililaitteeseen
	Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen
	Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen
	Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen
	Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen

	Kaiuttimen tila
	Bluetooth-tila
	Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila
	Virhetila

	Kehittyneet ominaisuudet
	Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista)

	Vaihtoehtoiset asetukset
	Roku TV Ready™
	Televisiossa ei ole optista liitäntää tai HDMI-liitäntää
	Televisiossa on vain analoginen liitäntä
	Televisiossa on vain kuulokeliitäntä


	Bose-tuotteiden yhdistäminen
	Bose Home Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen
	Yhteensopivat tuotteet
	Muodosta yhteys Bose Music -sovelluksella

	Bose Home Speakerin tai Bose Soundbarin yhdistäminen uudelleen

	Hoito ja kunnossapito
	Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
	Kaiuttimen puhdistaminen
	Varaosat ja tarvikkeet
	Rajoitettu takuu

	Vianmääritys
	Kokeile ensin näitä ratkaisuja
	Muut ratkaisut


