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Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten. 
Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä 
jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSIA:
•  Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. 
•  Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. 

Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
•  Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. 

CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa 
vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo 
ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo 
on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi 
aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna 
yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai 
DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

• Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -paristo(t). 
• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

HUOMIO: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten 
kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.

VAARA: Voi sisältää pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten 
käytettäväksi.

VAARA: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen 
implanttiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUKSIA:
•  Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
•  Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, 

eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
•  Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista 

rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on osoitteessa www.bose.com/compliance
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Tärkeitä turvaohjeita

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet. 
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä 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.  Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen 

virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto 

tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut 
sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Huomautus:  Tämä 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. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu 
tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei 
voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä 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.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan 
käyttää tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. 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.
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

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.
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Sääntömääräystiedot

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
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle 
SJ/T 11363-2006 -raja-arvon. 

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli 
SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

Säilytä tiedot.
Sarjanumerot sijaitsevat Acoustimass®-moduulin liitäntäpaneelissa ja soundbarin pohjassa. 
Mallinumero näkyy liitäntäpaneelissa.

Moduulin sarjanumero: ___________________________________________________________________

Soundbarin sarjanumero: _________________________________________________________________

Mallinumero: ____________________________________________________________________________

Ostopäivä: ______________________________________________________________________________

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero on 
valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 001 merkitsee tammikuun 1. päivää 
ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää. 

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, 
Section 3, Taipei, Taiwan, 105

© 2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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Tietoja CineMate® 15/10 
-kotiteatterikaiutinjärjestelmästä
CineMate® 15/10 -järjestelmä on saatavana kahtena versiona:

• CineMate® 15 -järjestelmässä on kiiltävä pinta, metallisäleikkö ja ohjelmoitava 
yleiskäyttöinen kaukosäädin.

• CineMate® 10 -järjestelmässä on mattapinta, verhoiltu säleikkö ja kaukosäädin.

Järjestelmän ominaisuudet
• Hoikka, tyylikäs soundbar

• Piilotettava Acoustimass®-moduuli varmistaa syvän bassotoiston.

• Helppo yhdistää televisioon yhdellä äänijohdolla.

• Ohjelmoitavan yleiskaukosäätimen avulla voi käynnistää ja sammuttaa television, 
kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta 
(CineMate® 15 -järjestelmä).

• Videostage®- ja TrueSpace®-tekniikat tuottavat vaikutelman viidellä kaiuttimella 
varustetusta kotiteatterijärjestelmästä yhden soundbarin avulla.

Johdanto



8 - Finnish

Vaihe: Pakkauksen avaaminen
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

Soundbar  
(yhdistetään johdolla)

Acoustimass®-moduuli Kumijalat

Virtajohto Optinen kaapeli Koaksiaalikaapeli  
(vain Eurooppa)

Analoginen johto

  
CineMate® 15 -järjestelmän 
yleiskaukosäädin

TAI CineMate® 10 -järjestelmän 
kaukosäädin

Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus:  Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys 
valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. 
Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Vaihe 2: Järjestelmän paikan valitseminen
Varmistat parhaan äänenlaadun noudattamalla näitä ohjeita:

Paikan valitseminen

Varusteet Paikan valitsemisohjeet

Acoustimass®-
moduuli

• Aseta Acoustimass-moduuli jaloilleen samaa seinää vasten kuin 
televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.

• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
• Moduulin voi asettaa enintään kolmen metrin päähän soundbarista.

Soundbar • Aseta soundbar television eteen.
• Älä laita soundbaria kaapin sisään.

Vaihe 3:  Kumijalkojen kiinnittäminen 
Acoustimass-moduuliin

Kiinnitä Acoustimass®-moduuliin kumijalat lattian suojaamiseksi.

1. Käännä moduuli ylösalaisin.

2. Kiinnitä kumijalat moduulin pohjaan.

Moduulin pohja

Kumijalusta  

3. Aseta moduuli seisomaan jaloillaan.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Vaihe 4:  Soundbarin yhdistäminen 
Acoustimass®-moduuliin

Soundbarin kaiutinjohdossa on kaksi liitintä.

1. Pitele liittimiä kädessäsi siten, että Bose-logo osoittaa ylöspäin.

2. Työnnä vasen liitin moduulin  -liitäntään.

3. Työnnä oikea liitin moduulin  -liitäntään.

Huomio:  Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, johdon päät tai 
Acoustimass®-moduuli voivat vaurioitua.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Vaihe 5: Äänijohdon valitseminen
Järjestelmän mukana on ehkä toimitettu useita äänijohtoja. Käytä vain yhtä 
äänijohtoa.

Huomautus:  Yhdistä äänijohto television äänen lähtöliitäntään. 

1. Paikanna television äänen lähtöliitäntä sen takaosasta.

Irrota 
kansi.

Optinen  
(digitaalinen ääni)

Jos tällainen liitäntä on 
käytettävissä, käytä sitä 
parhaan äänentoiston 
saavuttamiseksi.

Koaksiaalinen 
(digitaalinen ääni)

Jos optista lähtöä ei ole 
käytettävissä, käytä tätä 
liitäntää.

Analoginen 
(stereoääni)

Jos optista tai digitaalista 
äänilähtöä ei ole 
käytettävissä, käytä tätä 
liitäntää.

Valitse vain yksi äänijohto.

2. Valitse äänijohto.

Huomautus:  Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitäntöjä, voit käyttää kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen kaltaisen toisen laitteen äänen lähtöliitäntöjä. 
Katso ”Vaihtoehtoiset liitokset” sivulla 17.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Vaihe 6: Äänijohdon yhdistäminen 
televisioon
Yhdistä äänijohdon liitin oikeaan television lähtöliitäntään.

Huomio:  Jos käytät optista kaapelia, irrota suojukset liittimistä. Pitele liitintä 
oikeassa suunnassa television lähtöliitäntään nähden. Liitin on ehkä 
käännettävä toiseen asentoon  
CineMate® 15/10 -järjestelmää varten.

Käytä vain yhtä äänijohtoa.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 7:  Äänijohdon yhdistäminen 
soundbariin

Yhdistä äänijohdon toinen pää äänilähteen sille tarkoitettuun liitäntään 
soundbarissa.

Irrota kansi.

 

Huomio:  Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.
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Tärkeitä ohjeita optisen johdon yhdistämisestä
1. Irrota suojus kaapelin molemmista päistä.

2. Pitele optisen kaapelin pistoketta siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.

3. Kohdista liitin soundbarin  -liitäntään, ja työnnä se paikalleen 
varovaisesti.

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

Saranoitu luukku

Huomio:   Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä 
voi vaurioitua.

4. Työnnä liitin liittimeen, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

Järjestelmän asetusten määrittäminen
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Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 8:  Järjestelmän yhdistäminen 
verkkovirtaan

1. Yhdistä virtajohto Acoustimass®-moduulin liitäntään.

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan (verkkovirta). 

Vaihe 9: Television kaiuttimien 
mykistäminen
Voit nauttia CineMate® 15/10 -järjestelmän äänestä eniten, kun television kaiuttimet 
mykistetään. 

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Television kaiuttimien mykistyksen varmistaminen
1. Paina CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta. 

2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.
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Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 10: Äänen tarkistaminen
1. Käynnistä televisio.

2. Paina kaukosäätimen  -painiketta. 

Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena.

Tilamerkkivalo

3. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.

Huomautus:  Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, 
ks. sivu 15. Jos CineMate® 15/10 -järjestelmästä ei kuulu ääntä, 
katso lisätietoja kohdasta ”Ongelmanratkaisu” sivulla 28.

Vaihe 11: Matalien äänien säätäminen
Voit säätää bassotoistoa the Acoustimass®-moduulin bassoäänien säätimen avulla. 
Voit lisätä matalien äänien voimakkuutta kääntämällä säädintä oikealle ja vaimentaa 
niitä kääntämällä vasemmalle.
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Vaihtoehtoiset liitokset
Seuraavissa tapauksissa voi olla syytä käyttää vaihtoehtoista liitosta:

• Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitäntöjä tai se ei lähetä ääntä CineMate® 
15/10 -järjestelmään: katso ”Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään” tai ”Järjestelmän yhdistäminen 
television kuulokeliitäntään” sivulla 18.

• Jos televisioon yhdistetystä DVD-soittimesta ei kuulu ääntä: 
katso ”Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen” sivulla 19.

Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään
CineMate® 15/10 -järjestelmään voi yhdistää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen. 
Käytä vain yhtä äänijohtoa.

Huomio:  Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna äänen lähtöliitäntä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosasta. 

Muodosta vain yksi yhteys.

Irrota kansi.

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

Äänilähtö 
Kaapeli-/
satelliittivastaanotin

2. Valitse äänijohto.

3. Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitännästä lähtevä 
johto soundbariin. 

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen
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Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitäntään
Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää CineMate® 15/10 
-järjestelmään erikseen hankittavan 3,5 mm:n RCA-liittimen avulla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitäntään.

2. Yhdistä valkoinen liitin soundbarin L-liitäntään.

3. Yhdistä punainen liitin soundbarin R-liitäntään.

4. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television 
käyttöohjeessa.

5.  Aseta äänenvoimakkuus sopivaksi järjestelmää varten säätämällä television 
äänenvoimakkuudeksi 75 prosenttia suurimmasta äänenvoimakkuudesta. 
Säädä tämän jälkeen järjestelmän äänenvoimakkuus kaukosäätimellä.

Äänilähtö 
Television kuulokeliitäntä tai 
muu äänilähtö

Yhdistäminen tällä tavoin 
edellyttää kaksois-RCA - 
3,5 mm:n stereoäänijohtoa 
(hankittava erikseen).

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

Stereoliitin
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Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen
Jos olet yhdistänyt televisioon esimerkiksi DVD-soittimen tai pelikonsolin eikä siitä 
lähtevä ääni kuulu CineMate® 15/10 -järjestelmän kautta, laite on ehkä yhdistettävä 
järjestelmään erikseen. Järjestelmään voidaan yhdistää kaksi laitetta kerrallaan 
televisio mukaan luettuna. 

Huomautus:  Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on yhdistetty kaksi laitetta, 
katkaise virta laitteesta, jota ei käytetä. Vaihtoehtoinen yhdistäminen 
ei toimi, jos virta on aina kytkettynä johonkin laitteista.

Huomio:  Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna laitteen äänen lähtöliitäntä sen takaosasta. 

2. Valitse erillinen äänijohto kullekin laitteelle käyttämällä A- tai  
 
B-vaihtoehtoa (ks. sivu 20).

Huomautus:  A- tai B-vaihtoehtoa on PAKKO käyttää. Älä käytä 
koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.

3.  Yhdistä valitun laitteen äänen lähtöliitäntä valitsemallasi äänijohdolla 
soundbarin liitäntään. 

A-vaihtoehto
Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään optista ja analogista 
kaapelia.

Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin laitetta kohden.

Äänilähtö 
Kaapeli-/satelliittivastaanotin

Äänilähtö  
DVD-soitin tai pelikonsoli

Äänitulo CineMate®-kotiteatterijärjestelmä
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Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

B-vaihtoehto
Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaali- ja analogista 
kaapelia.

Äänilähtö 
Kaapeli-/satelliittivastaanotin

Äänilähtö  
DVD-soitin tai pelikonsoli

Äänitulo CineMate®-kotiteatterijärjestelmä

Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin laitetta kohden.
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Järjestelmän käyttäminen

Virran kytkeminen järjestelmään
Paina kaukosäätimen  -painiketta. 

Järjestelmän virta katkeaa tunnin kuluttua, jos sitä ei käytetä. Katso ”Automaattisen 
uniajastuksen käyttäminen”. 

Automaattisen uniajastuksen käyttäminen
Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on kytketty virta mutta ääntä ei kuunnella, 
järjestelmä virta katkeaa tunnin kuluttua.

Automaattisen uniajastuksen poistaminen käytöstä
1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia. 

Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

2. Vapauta .

Automaattisen uniajastuksen ottaminen takaisin käyttöön
1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia. 

Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

2. Vapauta .
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Järjestelmän tietojen saaminen esiin
Järjestelmän tila näkyy soundbarin etuosan merkkivaloissa.

Toiminnan ilmaisin Järjestelmän tila

Ei pala Ei pala

Palaa Palaa

Vilkkuu tasaisesti Mykistys

Välähtää kerran Kaukosäätimestä on vastaanotettu komento.

Välähtää kahdesti Äänenvoimakkuus on suurimmillaan tai pienimmillään.

Välähtää kolme kertaa Uniajastus on käytössä tai poissa käytöstä (ks. sivu 21).

Välähtää 10 kertaa 
ja sammuu

Järjestelmään on kytketty virta.

Tilamerkkivalo

Järjestelmän käyttäminen
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Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimellä voi ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähteitä, säätää järjestelmän 
äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä Järjestelmä-valikossa. 

Siirtymistyyny

Lähteen valinta

Luettelee 
digitaalisella 

videotallentimella 
tallennetut ohjelmat.

Television kuvasuhde

Closed Caption 
-tekstitys

Valitsee televisioon 
yhdistetyn 

lähdelaitteen.

Toimintopainikkeet 
(ks. sivu 26).

Teksti-tv-tila

Näyttää Internet TV 
-aloitussivun

Toiston säätimet

Käynnistää ja 
sammuttaa Bose®-
järjestelmän.

Käynnistää ja 
sammuttaa valitun 
lähteen.

Edellinen kanava, 
kohtaus tai raita
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Järjestelmän käyttäminen

CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöisen 
kaukosäätimen ohjelmoiminen 
Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-
soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta 
tai muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen 
koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä 
useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen
1. Käynnistä lähdelaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote 

Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen 
1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen 

lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike. 
Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä 
-painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy 
valo. Vapauta painike.
Kyseisen lähdepainikkeen merkkivalo palaa edelleen. 

2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeiden avulla ja paina 
äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa.

Lähdelaitteen koodin testaaminen
1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdelaitekohtaisia ohjeita:

• Televisio: Paina kanavapainikkeita. Paina . Asetusvalikko tulee 
näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja .

• Kaapeli- tai satelliittivastaanotin: Paina . Ohjelmaopas tulee 
näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja .

• DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin: Paina . Asetusvalikko tulee 
näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja .

• Pelijärjestelmä: siirry valikossa painamalla  ja .
2. Sen mukaan, miten lähdelaite reagoi perustoimintoihin:

• Jos lähdelaite reagoi oikein: poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset 
-painikkeella.

• Jos lähdelaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen 
virheellisesti tai ei ollenkaan: 
 -  Jos lähdepainikkeessa palaa merkkivalo: Siirry seuraavaan koodiin 

painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa. Toista Lähdelaitteen 
koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2. Tämä on ehkä toistettava 
30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme 
kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.

 -  Jos lähdepainikkeessa ei pala merkkivalo: Kaukosäädin on poistunut 
ohjelmointitilasta. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan 
vaiheet 1–2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2.

Vihje:   Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.
Huomautus:  Lähdelaite ei ehkä ole yhteensopiva yleiskäyttöisten kaukosäätimien 

kanssa. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.
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Järjestelmän käyttäminen

Virtapainikkeen mukauttaminen
Voit mukauttaa kaukosäätimen  -virtapainikkeen käynnistämään 
ja sammuttamaan CineMate® 15 -järjestelmän, television ja kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen samanaikaisesti. 

1. Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai 
satelliittivastaanotinta (ks. sivu 24).

2. Pidä - ja -painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan 

Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 
ja television synkronoiminen uudelleen
Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 
ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu 
samanaikaisesti. Voit synkronoida järjestelmän uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.

2. Katkaise lähteestä virta painamalla .

3. Paina .  
Laitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen
Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Valitun 
lähteen toimintojen ohjaamisen lisäksi voit kaukosäätimen avulla ohjata CineMate® 
15 -järjestelmän perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virran, säätää 
äänenvoimakkuutta ja mykistää järjestelmän. 

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähde painamalla painiketta. 

Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.

2. Paina . 

Lähde käynnistyy.

3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla . 

 on ehkä painettava useita kertoja television lähteen tuloliitännän 
valitsemiseksi.

Joissakin televisioissa  tuo näkyviin valikon. Valitse oikea tulo 
televisiota varten CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen avulla ja sulje 
tämä valikko.
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Järjestelmän käyttäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kaukosäätimellä voit

• lisätä äänenvoimakkuutta painamalla pluspainiketta

• vähentää äänenvoimakkuutta painamalla miinuspainiketta

• mykistää tai poistaa mykistyksen käytöstä painamalla .

Huomautus: Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, ks. 
sivu 15.

Toimintopainikkeet
Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/
satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja. 

• Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/
satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa. 

• Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-
tv:n pikatoimintoja. 
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CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimen 
käyttäminen
Käytä järjestelmää CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimellä. Tähtää 
kaukosäätimellä järjestelmän etuosaa ja paina painikkeita.

Kytkee tai katkaisee virran.

Lisää äänenvoimakkuutta (+).

Vähentää äänenvoimakkuutta (-).

Mykistää äänen tai poistaa 
mykistyksen.

Lisävarusteena hankittava CineMate® 15 -järjestelmän 
yleiskäyttöinen kaukosäädin
CineMate® 15 -järjestelmän yleiskaukosäätimen voi ostaa erikseen Boselta. 
Tämän kaukosäätimen avulla voidaan ohjata CineMate®-järjestelmää, televisiota 
ja muita lähteitä, kuten kaapeli- tai satelliittiviritintä. Kysy lisätietoja Bose 
Corporationilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen käyttäminen
Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan järjestelmää. Lisätietoja 
on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 
käyttöohjeessa. 

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata 
perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Järjestelmän käyttäminen
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Ongelmanratkaisu

Ongelma Toimintaohjeet

Laitteeseen ei tule virtaa. • Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta 
minuutiksi.

• Tarkista moduulin virtajohto.
• Työnnä moduulin pistoke sähköpistorasiaan tiukasti. 

Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa.
• Varmista, että kytket järjestelmään virran kaukosäätimen avulla.

Ei ääntä. • Varmista, että CineMate® 15/10- järjestelmää ei ole 
mykistetty.

• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että Acoustimass®-moduuli on yhdistetty toimivaan 

pistorasiaan.
• Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön 

tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN 
-liitäntään.

• Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty oikein ja tiukasti 
soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin. Jos käytät 
optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

• Varmista, että on valittu oikea tv-tulo (ks. sivu 25).
• Tarkista, että television äänilähtö on käytössä. Lisätietoja on 

television käyttöohjeessa.
• Jos äänijärjestelmä on yhdistetty television VARIABLE (VAR) 

-lähtöön, varmista, että television sisäisistä kaiuttimista on 
mykistetty ääni, että television äänenvoimakkuudeksi on 
asetettu 75 % ja että televisiota ei ole mykistetty.

• On ehkä käytettävä vaihtoehtoista liitosta (ks. sivu 17).
• Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, 

säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. 
• Jos olet yhdistänyt kaksi laitetta, varmista, ettei käytössä ole 

optinen ja analoginen kaapeli.
• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta 

minuutiksi.

Kaukosäädin toimii 
virheellisesti tai ei 
ollenkaan.

• Tarkista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein ja että 
siinä riittää virtaa (ks. sivu 29).

• Varmista, että soundbarin merkkivalo vilkkuu, kun 
kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai  -painiketta painetaan.

• CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin:
 - Osoita ohjattavaa laitetta kaukosäätimellä.
 -  Varmista, että valitun lähteen lähdepainike kaukosäätimessä 
vilkkuu, kun äänenvoimakkuuspainiketta painetaan. 

• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta 
minuutiksi.

Hoito ja kunnossapito
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Hoito ja kunnossapito

Ongelma Toimintaohjeet

Äänessä on häiriöitä. • Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty tiukasti 
soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin.

• Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR) 
-lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta.

• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta 
minuutiksi.

Televisiosta kuuluu ääntä. • Mykistä television sisäiset kaiuttimet (ks. sivu 15).
• Hiljennä television ääni kokonaan.

Kaapeli- tai 
satelliittivastaanottimen 
ja kaukosäätimen 
synkronointi on 
häiriintynyt (vain 
CineMate® 15).

• Varmista, että virtapainike on mukautettu oikein (ks. sivu 25).
• Synkronoi kaapeli- tai satelliittivastaanotin ja televisio 

uudelleen (ks. sivu 25).

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin
Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat 
paristot. Käytä alkaliparistoja.

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

2. Poista molemmat paristot.

Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.

3. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. 
Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- 
ja miinussymboleihin.

4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
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CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäädin
Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda paristo. 
Käytä litiumparistoa.

1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötäpäivään kolikon avulla.

2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- tai DL2032-paristo paikalleen tasainen puoli 
ylöspäin siten, että +-symboli näkyy.

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle. 

VAARA:  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 laitteen käyttäminen ja pidä se poissa 
lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut 
kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään 
väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa 
paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen 
lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 
3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä 
poistettuja paristoja oikein.

Hoito ja kunnossapito



Finnish - 31

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen
• Pyyhi CineMate® 15/10 -järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

• Älä käytä CineMate® 15/10 -järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. 
Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, 
ammoniakkia tai hankausaineita. 

• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

• Soundbarin säleikkö ei vaadi erikoishoitoa, mutta voit tarvittaessa imuroida 
sen varovasti.

Asiakaspalvelu
Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen 
asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu
CineMate® 15/10 järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat 
järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun 
rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa 
eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja 
www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa 
voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot
Käyttöjännite

100-240 V  50/60 Hz 300 W
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