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Lue tämä käyttöohje
Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan 
laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneistä ominaisuuksista. 
Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Varoitus: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai 
sähköiskun vaaran välttämiseksi. 

Varoitus: Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakoita, laitteen päälle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. 
Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran sekä mitätöidä takuun.

Varoitus: Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi 
palavaa kynttilää.

Varoitus: Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. 
 Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, 
yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuudensekä 
mitätöidä takuun.

Varoitus: Muuntaja voi kuumentua normaalissa käytössä.  
Vältä asettamasta sitä kuumuudelle herkille pinnoille.

Huomautuksia:

Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.•	
Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän •	
kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, •	
ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.•	

Hävitä käytetty tai vaurioitunut akku paikallisten viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti. Ei saa polttaa. 
 Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien EU-direktiivien vaatimukset. 
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/static/compliance.

Lisätiedot turvallisuudesta
Pakkauksessa on lisätietoja sisältävä turvallisuusohje (vain Pohjois-Amerikka).

Turvallisuus

©2010 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan 
mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nämä rajoitukset 
on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan 
kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilläenergiaa 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. Mikäli voidaanosoittaa 
sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai 
televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain 
seuraavistatavoista:
Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.•	
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Yhdistä laite eri pistorasiaan •	
kuin missä vastaanotin on.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- taitv-asentajalta.•	

Huomautus: Hyväksymättömien muutosten tekeminen 
järjestelmään voi mitätöidä voi johtaa käyttöoikeuden 
menettämiseen ja takuun raukeamiseen.

Tämä laite täyttää Kanadan B-luokan ICES-003-määräykset.

tulevaa käyttöä varten
Kirjoita oikeanpuoleisen kaiuttimen pohjassa oleva S/N-merkillä varustettu 
sarjanumero alla näkyvälle riville ja takuutodistukseen.

Sarjanumero: ____________________________________________________

Ostopäivä: ___________________ Ostopaikka: ________________________
On suositeltavaa säilyttää ostokuitti ja takuutodistus tämän käyttöohjeen välissä.

Turvallisuus
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JohdanTo

Kiitos
Onnittelut Bose® Computer MusicMonitor™ -laitteen 
hankkimisen johdosta. 

Näiden laadukkaiden kaiuttimien avulla voit nauttia

tarkasta koko taajuusalueen kattavasta äänentoistosta •	

laajan äänikentän tuottamasta vaikutelmasta•	

pienikokoisista kaiuttimista, jotka ovat tehokkaampia •	
kuin monet kookkaat kaiuttimet 

laajemmasta liikkumavapaudesta käyttämällä laitteen •	
mukana toimitettua kaukosäädintä 

viistosta työpöydälle sopivasta muotoilusta, joka •	
suuntaa äänen kohti paikkaa, jossa istut

kestävästä rakenteesta ja tyylikkäästä muotoilusta•	

Bosen•	 ® omista tekniikoista, jotka antavat käyttöösi 
kaiken tämän. 



   Suomi

v

sisälTö

JohdanTo ...................................................................iv

aseTukseT ..................................................................2
Toimitussisällön tarkistaminen .................................................2

Kaiuttimien sijoittaminen ..........................................................3

Liitosten tekeminen ..................................................................4

käyTTäminen ..............................................................6
Aloittaminen .............................................................................6

Äänenvoimakkuuden säätäminen  ...........................................6

kunnossapiTo ............................................................8
Kaiuttimista huolehtiminen ......................................................8

Kaiuttimien puhdistaminen ...............................................................8

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen ..............................................8

ongelmanraTkaisu .....................................................9

TuoTeTiedoT .............................................................10
Asiakaspalvelu .......................................................................10

Rajoitettu takuu ......................................................................10

Tekniset tiedot ........................................................................10



                      Suomi

2

toimitussisällön tarkistaminen
Kun poistat järjestelmän pakkauksesta:

Varmista, että pakkaus sisältää kaikki tässä  •	
näkyvät osat.*

Säilytä pakkaus ja kaikki pakkausmateriaali mahdollista 
myöhempää käyttöä varten. 

aseTukseT

 *  Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, älä käytä kaiuttimia. Ota heti yhteys Bose®-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyden suoraan 
Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

 ** Maassasi käytettävä malli.

Oikea kaiutin
Vasen kaiutin

Kaiutinkaapeli 
(yhdistetty)

Muuntajan 
sovitin**

Äänitulo -kaapeli

Havaintoesitys CD 

Verkkovirta 
Muuntaja

Kaukosäädin
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aseTukseT

Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimet on kokonsa ja muotonsa puolesta helppo 
sijoittaa heti tietokoneen viereen. Aseta oikea kaiutin 
tietokoneen oikealle ja vasen kaiutin vasemmalle puolelle. 
Varmista, että kaiuttimet ovat yhtä kaukana tietokoneesta. 
Tämä varmistaa oikean äänikentän. 

Älä aseta kaiuttimien eteen mitään esineitä. Esineet voivat 
estää kaukosäätimestä tulevaa signaalia saavuttamasta 
kaiuttimia.

 Varoitus: Vältä asettamasta mitään esineitä, kuten 
johtoja, sormea, kynää tai ruuvimeisseliä, kaiuttimien 
kyljissä oleviin aukkoihin. Muutoin kaiutin voi vahingoittua 
ja takuu voi raueta.

Oikea  
kaiutin

Liittimet

Aukot

Vasen  
kaiutin

Kaiuttimien takaosa

Kaiutin 
-kaapeli

Vasen  
kaiutin

Oikea  
kaiutin

18"— 36" 
46 cm — 92 cm
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Liitosten tekeminen
Tee sivulla 5 kuvatut liitännät kolmen mukana toimitetun 
johdon ja muuntajan avulla.

 Varoitus: Älä kytke virtapistoketta pistorasiaan, ennen 
kuin kaikki liitännät on tehty.

  Kaiutinkaapeli ( ): Kiinnitä vapaa pää oikeanpuoleisen 
kaiuttimen To Left Speaker -liitäntään. 

  Äänen sisäänmenokaapeli ( ): Kiinnitä toinen 
pää oikeanpuoleisen kaiuttimen Audio Input 
-liitäntään. Kiinnitä toinen pää tietokoneen kuuloke- 
tai kaiutinliitäntään (niiden merkinnät ja sijainnit 
vaihtelevat). 

Huomautus: Voit käyttää näitä kaiuttimia erilaisten 
äänilähteiden, kuten MP3-soittimen tai kannettavan 
CD-soittimen, kanssa yhdistämällä liittimen äänilähteen 
äänilähtöliitäntään. 

  Muuntajasta lähtevä johto ( ): Kiinnitä vapaa pää 
oikeanpuoleisen kaiuttimen takaosan DC Power 
-liitäntään.

   Yhdistä muuntaja ennen sen pistokkeen työntämistä 
pistorasiaan.

   Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

aseTukseT
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Muuntajan sovitin

Muuntajasta lähtevä johto

Oikea  
kaiutin

Vasen  
kaiutin

Äänen tulokaapeli

Kaiutinkaapeli

Huomautus: Bose suosittelee varustamaan kaikkien elektroniset laitteiden virransyötöt häiriönpoistajilla.

aseTukseT






Näkymä takaa 
tietokoneeseen

Muuntaja

Vapautuspainike
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Aloittaminen
Aseta kaiuttimien mukana toimitettu esittelylevy tietokoneen 
levyasemaan ja aloita sen toistaminen. Tämä on yksi tapa 
nauttia äänen täydestä vaikuttavuudesta.

Voit käynnistää kaiuttimet painamalla oikean kaiuttimen 
kyljessä olevaa virtapainiketta. Voit myös painaa 
kaukosäätimen virtapainiketta osoittaessasi sillä oikeaa 
kaiutinta. Oikean kaiuttimen edessä näkyvä valo syttyy.

Oikea kaiutin

Virta Äänenvoimakkuus 
(+ & −)

Merkkivalo 

Äänenvoimakkuus 
(+ & −) Virta

Kaukosäädin

Äänenvoimakkuuden säätäminen 
Paina oikean kaiuttimen kyljessä tai kaukosäätimessä 
olevaa plus- tai miinuspainiketta. 

Painallukset saavat merkkivalon vilkkumaan. •	

Merkkivalo vilkkuu tiheämmin, kun äänenvoimakkuus •	
saavuttaa suurimman tai pienimmän arvonsa. 

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja 
KAIKKI sen äänenvoimakkuuden säätimet ovat vähintään 
2/3 suurimmasta asennosta eikä ääntä ole mykistetty. 

käyTTäminen
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käyTTäminen

tÄrKEÄÄ: Tietokoneen alhainen äänenvoimakkuusasetus 
(vähemmän kuin 2/3 suurimmasta arvosta) vähentää tehoa 
ja rajoittaa kaiuttimien äänenvoimakkuutta epäluonnollisella 
tavalla. 

Tietokoneen äänenvoimakkuuden säätöjä ovat usein 

ulkoiset painikkeen, joita voidaan käyttää riippumatta •	
näytössä näkyvistä säädöistä (alla näkyvät esimerkit  
A ja B).

Näytössä näkyvät säätimet (esimerkit C, D ja E).•	

Mediasoittimen säätimet (esimerkiksi F).•	

A. B.

C. D. E.

F.

Mykistysvihjeitä: 

Jos mykistät kaiuttimet tietokoneen säätimien avulla, •	
muista poistaa mykistys ennen virran katkaisemista.

Voit mykistää kaiuttimet myös käyttämällä oikean •	
kaiuttimen virtapainiketta tai kaukosäädintä. 
Voit jatkaa äänien toistamista viimeksi valitulla 
äänenvoimakkuudella painamalla tätä painiketta 
uudelleen. 

Vihjeitä kaukosäätimen käyttämisestä:

Esimerkiksi huoneen valaistus, signaalin kulkemisen 
estävät huonekalut tai suora auringonpaiste voivat 
vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.

Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti

osoita kaukosäätimellä suoraan oikeaa kaiutinta, joka •	
ottaa vastaan kaukosäätimen lähettämät signaalit

himmennä huoneen valaistusta tai siirrä kaiuttimet pois •	
suorasta auringonpaisteesta

siirry lähemmäs kaiutinta käyttäessäsi kaukosäädintä.•	

Jos ongelma jatkuu, vaihda kaukosäätimen paristo. •	
vaihtaminen.
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kunnossapiTo

Kaiuttimista huolehtiminen
Laitteisto ei vaadi mitään muuta kunnossapitoa kuin 
kaukosäätimen pariston vaihtamisen tarvittaessa.  
Voit myös puhdistaa kaiuttimet tarvittaessa.

Kaiuttimien puhdistaminen

Pyyhi kaiuttimet varovasti pehmeällä kuivalla kankaalla. 

Varo, ettei kaiuttimien aukkoihin pääse nesteitä.•	

Älä puhdista kaiuttimia tai niiden etulevyjä hankaavien, •	
nestemäisten tai suihkepuhdistusaineiden avulla. 

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
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Vaihda kaukosäätimen paristo, jos se lakkaa toimimasta 
tai sen kantomatka vaikuttaa lyhentyneen. Paristo on 
tavallisesti vaihdettava vuosittain tai joka toinen vuosi.

Käytä vain 3 voltin Duracell-, Eveready-, Energizer-, Maxell- tai 
Toshiba-merkkistä CR2032- tai DL2032-litiumparistoa.

VaroituKsia:
Pidä kaukosäätimen paristo poissa lasten ulottuvilta.  •	
Jos niitä käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen 
palovamma. Älä pura paristoa, lataa uudestaan, kuumenna 
lämpötilaan yli 60 ºC äläkä polta sitä.
Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston •	
tilalle vain oikeantyyppinen paristo.
Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää.  •	
Käytä vain 3 voltin Duracell-, Eveready-, Energizer-, Maxell- tai 
Toshiba-merkkistä CR2032-litiumparistoa.

pluspuoli 
ylöspäin
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Ongelma Toimenpiteet

Ei ääntä •		Varmista,	että	kaiuttimiin	on	kytketty	virta.	Tällöin	oikean	kaiuttimen	edessä	näkyvä	merkkivalo	palaa.
•		Varmista,	ettei	kaiuttimien	äänenvoimakkuutta	ole	säädetty	pienimpään	asentoon.	Voit	kasvattaa	

äänenvoimakkuutta painamalla oikean kaiuttimen pluspainiketta kahden sekunnin ajan. 
 Varmista, että kaiuttimet on yhdistetty tietokoneeseen ja että siihen kytketty virta, että ääntä ei ole mykistetty •	
ja että äänenvoimakkuus on riittävän lujalla. Lisätietoja on sivulla 6 Äänen säätäminen -kohdassa.

•		Varmista,	että	muuntaja	on	yhdistetty	kunnolla	oikean	kaiuttimen	virtaliitäntään	ja	pistorasiaan	tai	
ylijännitesuojalaitteeseen.

	•		Varmista,	että	pistorasia	toimii.	Jos	käytössä	on	ylijännitesuoja,	varmista,	että	siihen	on	kytketty	virta.

Ei ääntä ei tule 
ääntä

•	Varmista,	että	kaiutinkaapeli	on	kytketty	tiukasti	oikeaan	kaiuttimeen.
Varmista, että äänikaapelin molemmat päät on yhdistetty tiukasti: toinen pää tietokoneeseen ja toinen •	
kaiuttimeen.
 Varmista, että tietokone tuottaa stereoääntä. Jos tietokoneessa on vain yksi äänikanava, ääni voidaan siirtää •	
molempiin kaiuttimiin mono-stereo-sovittimen avulla (ei sisälly toimitukseen).

Kaiuttimia ei ohjata 
kaukosäätimen 
avulla 

Tarkista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein. Lisätietoja on sivun 8 kuvassa.•	
Lisätietoja on sivulla 7 Vihjeitä kaukosäätimen käyttämisestä -kohdassa. •	

Tietokoneen 
näytössä tai 
televisioruudussa 
on oudon näköisiä 
värikuvioita

•	Katkaise	televisiosta	tai	näytöstä	virta	15–30	minuutiksi	ja	käynnistä	se	uudelleen.
•	Vie	kaiuttimet	kauemmas	näytöstä	tai	televisiosta.

ongelmanraTkaisu
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TuoTeTiedoT

asiakaspalvelu
Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa 
yhteyden suoraan Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

rajoitettu takuu
Tällä tuotteella on rajoitettu takuu.

Rajoitetun takuun lisätiedot ovat kaiuttimien mukana toimitetussa rekisteröimiskortissa. Täytä tiedot korttiin ja postita se 
Boselle. Voit rekisteröidä takuun verkossa osoitteessa www.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta 
rajoitettuun takuuseen.

tekniset tiedot

Anturit 
Koko taajuusalueen 
magneettisesti suojatut,  
joissa käytetään Bosen  
omaa tekniikkaa. 

Tulosignaali 
Enintään 2,0 Vrms

Muuntajan virtatiedot 
USA/Kanada:  100-240 V 50/60 Hz, 600 mA

Eurooppa:  100-240 V 50/60 Hz, 600 mA

Australia:  100-240 V 50/60 Hz, 600 mA

Japani:   100-240 V 50/60 Hz, 600 mA

Muualla:  100-240 V 50/60 Hz, 600 mA

Kaiuttimen mitat 
4.8”K x 2,5”L x 4.8”S 
K 12.2 cm x L 6.5 cm x S 12.3 cm

Kaiuttimen paino 
Oikea kaiutin: 0,6 kg 
Vasen kaiutin: 0,5 kg 
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