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Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Følg alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

6. Rengjør bare med en ren klut.

7.  Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.

8.  Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater 
(herunder forsterkere) som produserer varme.

9.  Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den 
kommer ut fra apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.

11.  Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.

12.  Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen 
eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, 
apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

Dette symbolet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for 
elektrisk støt.

Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen. 

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege for å finne ut om dette kan påvirke implantert 
medisinsk utstyr.

• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.

• IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, 
på eller nær produktet.

• Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, 
på eller nær produktet.

• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.

• IKKE bruk en strøminverter med produktet.

• IKKE bruk i kjøretøy eller båter.

• Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine 
lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.

• Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

• På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i 
veggen eller i et lukket skap. 

• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
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Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk 
av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og 
(2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle 
befolkningen. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen. 
Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre felleskanaler.

W52 Bare til innendørsbruk

Mottakerkategori = 2

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i 
henhold til direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner 
du på www.Bose.com/compliance

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 7 er 2007 eller 2017.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av 
disse varemerkene er på lisens.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. 

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte 
uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.



4  -  N O R S K

I N N H O L D

Komme i gang
Bygge underholdningssystemet .................................................................................  5

Utpakking .............................................................................................................................  5

Veiledning for plassering................................................................................................  6

Montere høyttalerne ................................................................................................  7

Konfigurere høyttalerne 
Koble til adaptere..............................................................................................................  8

Identifisere bryterinnstillinger på trådløse mottakere ........................................  9

Koble til høyttalerne ........................................................................................................  9

Koble til strøm ....................................................................................................................  10

Fullføre oppsettet
Koble sammen med en SoundTouch® 300- lydplanke .........................................  11

Kontrollere lyden ...............................................................................................................  12

ADAPTiQ®-lydkalibrering ...............................................................................................  12

Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibrering ...........................................................................  12

Systeminformasjon
Statusindikatorer for systemet ....................................................................................  14

Stell og vedlikehold 
Rengjøring ...........................................................................................................................  15

Kundestøtte .........................................................................................................................  15

Informasjon om begrenset garanti .............................................................................  15

Teknisk informasjon ..........................................................................................................  15

SERVICE-kontakt ..............................................................................................................  16

Feilsøking
Vanlige løsninger ...............................................................................................................  17

Kan ikke fullføre ADAPTiQ®-lydkalibrering ..............................................................  19



 N O R S K  -  5

Bygge underholdningssystemet
Trådløse Virtually Invisible® 300- bakhøyttalerne er en del av et modulært 
hjemmeunderholdningssystem. De er kompatible med SoundTouch® 300- lydplanken og 
den trådløse Acoustimass® 300- bassmodulen (følger ikke med). Du kan koble sammen 
bassmodulen og surroundhøyttalerne trådløst når som helst for en rikere og mer 
omsluttende lyd.

Hvis du vil kjøpe dette systemet, kan du kontakte den lokale Bose®-forhandleren eller gå 
til www.Bose.com.

Utpakking
Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

Virtually Invisible® 300- høyttaler (2) Trådløs mottaker (2) Vekselstrømadapter (2)

Strømledning (2)* Topinners høyttalerkabel (2)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Merk: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-
forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. 

KO M M E  I  G A N G

http://www.Bose.com
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Veiledning for plassering
Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra de trådløse mottakerne for å 
unngå forstyrrelser. Plasser høyttaleren og den trådløse enheten utenfor og borte fra 
metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og varmekilder.

Komponent Anbefalinger for plassering

Bakhøyttalere • Plasser høyttalerne på gummiføttene på en stabil og jevn overflate. 

• Plasser høyttalerne i ørehøyde eller høyere bak i rommet.

• Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær 
forkanten av hyllen. 

• Hvis du vil ha lyd som er rettet direkte mot lytteren, retter du høyttalerne 
mot lytteren.

• Hvis du vil ha lyd som reflekteres fra veggene for å fylle rommet, retter 
du høyttalerne mot bak- eller sideveggen. 

Trådløse mottakere • Bekreft at bryteren på den ene trådløse mottakeren er satt til R (høyre).

• Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til L (venstre). 

•  Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse R-mottakeren til 
høyre i rommet.

• Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse L-mottakeren til 
venstre i rommet.

• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten av hver av de trådløse 
mottakerne. 
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Montere høyttalerne
Du kan montere høyttalerne på veggfester, takfester, gulvstativ eller bordstativ. Hvis du 
vil kjøpe dette tilbehøret, kan du kontakte den lokale Bose®-forhandleren eller gå til 
www.Bose.com.

FORSIKTIG:  Bruk bare Bose-maskinvare for å feste høyttalerne. Bruk av uautoriserte 
fester kan skade Bose-systemet og komponentene.

http://www.Bose.com
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Koble til adaptere
1. Bruk skrujernet og vri skruene mot venstre (mot klokken) for å løsne 

kabelterminalene. 

2. Sett den røde, metallenden av topinnerskabelen, som er merket med +, inn i den 
røde +-terminalen. 

3. Sett den svarte metallenden av topinnerskabelen inn i –-terminalen.

Merk: Kontroller at du bare setter inn den fortinnede metalldelen av hver av 
kablene for å unngå å klemme på isolasjonen på kablene. 

4. Bruk skrujernet og vri skruene mot høyre (med klokken) for å feste kablene til 
terminalene.

5. Gjenta trinn 1 til 4 for å koble til den andre adapteren. 
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Identifisere bryterinnstillinger på 
trådløse mottakere
Høyttalerne kobler til trådløse mottakere for å kommunisere med SoundTouch® 300- 
lydplanken. Mottakerne leveres forhåndsinnstilt til venstre og høyre kanal. Du kan bruke 
bryteren på forsiden av mottakeren til å justere kanalinnstillingene. 

1. Bekreft at bryteren på den ene trådløse mottakeren er satt til R (høyre). 

2. Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til L (venstre). 

Merk: Kontroller at den ene trådløse mottakeren alltid er satt til L (venstre) og den 
andre er satt til R (høyre). 

Koble til høyttalerne
1. Sett adapteren inn på baksiden av høyttaleren.

2. Sett den andre enden av topinnerskabelen inn i den trådløse mottakeren. 

Du skal høre eller føle et klikk. 

3. Gjenta trinn 1-2 for å koble til den andre høyttaleren. 

KO N F I G U R E R E  H ØY T TA L E R N E 
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KO N F I G U R E R E  H ØY T TA L E R N E 

Koble til strøm
1. Plugg den ene enden av strømledningen inn i den trådløse mottakeren.

2. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

3. Gjenta trinn 1 til 2 for å koble til den andre høyttaleren.
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F U L L F Ø R E  O P P S E T T E T

Koble sammen med en 
SoundTouch® 300- lydplanke
Hvis du vil koble sammen bakhøyttalerne trådløst med SoundTouch® 300- lydplanken, 
må du sette lydplanken i sammenkoblingsmodus ved hjelp av fjernkontrollen.

1. Trykk SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300- fjernkontrollen. 

2. Trykk og hold  til tilkoblingsindikatoren  på lydplanken blinker hvitt. 

1

2

Høyttalerne spiller av en tone når de er sammenkoblet. LED-indikatoren på baksiden 
av den trådløse mottakeren og -indikatoren på lydplanken lyser hvitt. 

Merk: Hvis høyttalerne ikke kobles sammen med lydplanken, kan du se “Feilsøking” 
på side 17. 



1 2  –  N O R S K
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Kontrollere lyden
1. Slå TV-en på.

2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:

• Slå kilden på.

• Hvis sekundærkilden er koblet til TVen, velger du tilhørende TV-inngang. Hvis du 
ikke har programmert SoundTouch® 300- fjernkontrollen, kan det hende du må 
bruke en annen fjernkontroll.

3. Slå SoundTouch® 300- lydplanken på. 

Du hører lyd fra bakhøyttalerne. 

Merk: Hvis du ikke hører lyd fra bakhøyttalerne, kan du se “Feilsøking” på side 17.  
Hvis du ikke hører lyd fra lydplanken, kan du se brukerveiledningen for 
SoundTouch® 300. 

ADAPTiQ®-lydkalibrering
Når du har koblet bakhøyttalerne til SoundTouch® 300- lydplanken, kjører du ADAPTiQ® 
-lydkalibrering for å få best mulig akustisk gjengivelse. ADAPTiQ tilpasser systemets 
lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Hvis du vil utføre en 
lydkalibrering, må det være stille i rommet i ti minutter.

Under ADAPTiQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTiQ -hodetelefonene 
(følger med SoundTouch® 300- lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå 
optimal lydkvalitet.

Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene, kan du kontakte kundestøtte hos 
Bose® for å få et nytt sett. 

Merk: Hvis du også kobler den trådløse Acoustimass® 300- bassmodulen til lydplanken, 
må du koble sammen bassmodulen før du kjører ADAPTiQ-lydkalibrering. 
Se hurtigstartveiledningen eller brukerveiledningen for Acoustimass® 300.

Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibrering
1. Sett kabelen for ADAPTiQ®-hodetelefonene inn i ADAPTiQ-kontakten på baksiden 

av lydplanken.



 N O R S K  -  1 3

F U L L F Ø R E  O P P S E T T E T

2. Sett ADAPTiQ®-hodetelefonene (følger med SoundTouch® 300- lydplanken) på hodet.

3. Trykk SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300- fjernkontrollen. 

4. Trykk og hold  til TV-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på lydplanken, 
lyser grønt. 

3

4

ADAPTiQ-prosessen starter.

Merk: Hvis du ikke hører språket ditt, trykker du  og  på navigasjonsplaten 
på fjernkontrollen. Hvis du vil tilbakestille språket, trykker og holder du  i 
ti sekunder.

5. Følg talemeldingene til systemet ADAPTiQ-prosessen er fullført.

Hvis du hører en feilmelding og ikke kan fullføre ADAPTiQ-lydkalibreringen, kan du 
se side 19.

6. Koble ADAPTiQ-hodetelefonene fra lydplanken og oppbevar dem på et trygt sted.

Hvis du senere kobler til den valgfrie bassmodulen, flytter eller monterer systemet 
eller flytter på møbler, kjører du ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre 
optimal lydkvalitet.
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Statusindikatorer for systemet
Forsiden av den trådløse mottakeren har en LED-indikator som viser systemstatusen. 
LED-indikatorene lyser i henhold til systemstatus. 

Indikatoraktivitet Systemstatus
Blinker gult Klar til sammenkobling

Lyser hvitt Koblet til lydplanken

Lyser gult (svakt) Koblet fra lydplanken

Blinker hvitt Laster ned programvareoppdatering for systemet

Blinker rødt Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose® 

S YS T E M I N F O R M A S J O N



 N O R S K  -  1 5

S T E L L  O G  V E D L I K E H O L D 

Rengjøring
• Rengjør overflatene på bakhøyttalerne med en myk, tørr klut.

• Ikke bruk spray i nærheten av bakhøyttalerne. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier 
eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler. 

• Ikke la det komme væskesøl eller dråper i åpningene.

Kundestøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker bakhøyttalerne:

• Gå til global.Bose.com/Support/VI300

• Kontakt kundestøtten hos Bose® 

Informasjon om begrenset garanti
Systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den 
begrensede garantien på garantikortet i esken. Se garantikortet for instruksjoner om 
hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke 
den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. 
Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.com.nz/warranty for 
informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon
Strøm: 100-240V  50/60 Hz, 30 W

http://global.bose.com/support/VI300
http://www.bose.com.au/warranty
http://www.bose.co.nz/warranty
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S T E L L  O G  V E D L I K E H O L D 

SERVICE-kontakt
SERVICE-kontakten er bare beregnet på serviceformål. Ikke koble kabler til denne 
kontakten. 
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Gjør følgende hvis det oppstår problemer med bakhøyttalerne:

• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 15 sekunder og plugg 
dem i stikkontakten. 

• Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet. 

• Kontroller statusen til indikatoren for systemstatus (se side 14).

• Flytt høyttalerne og de trådløse mottakerne bort fra mulige kilder til forstyrrelse 
(trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

• Plasser de trådløse høyttalerne og bakhøyttalerne i henhold til veiledningene for 
plassering (se side 6).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere 
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du 
kontakte kundestøtte hos Bose®.

Vanlige løsninger
Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom Løsning
Ikke strøm • Pass på at systemet er slått på ved å kontrollere statusindikatoren 

(se side 14). 

• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne og lydplanken, 
og plugg dem i stikkontakten. Gjenta sammenkoblingsprosessen 
(se side 11). 

• Bruk SoundTouch® 300- fjernkontrollen til å slå lydplanken på.

De trådløse 
mottakerne kobles 
ikke sammen med 
lydplanken

• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne og lydplanken, 
og plugg dem i stikkontakten. Gjenta sammenkoblingsprosessen 
(se side 11).

• Tilbakestill lydplanken (se brukerveiledningen for SoundTouch® 300).

F E I L S Ø K I N G
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Symptom Løsning
Ingen lyd • Opphev demping av systemet.

• Øk volumet.

• Kontroller at det kommer lyd fra SoundTouch® 300- lydplanken 
(se brukerveiledningen for SoundTouch® 300). 

• Hvis kilden er koblet til TV-en, velger du tilhørende TV-inngang 
(se brukerveiledningen for SoundTouch® 300).

• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne og lydplanken, 
og plugg dem i stikkontakten. Gjenta sammenkoblingsprosessen 
(se side 11).

• Kontroller at de positive og negative høyttalerkablene er godt satt inn 
i adapteren. Plugg adapterne godt inn i høyttalerne.

• Kontroller at den ene trådløse mottakeren er satt til L-kanalen 
(venstre) og den andre er satt til R-kanalen (høyre). Hvis begge de 
trådløse mottakerne er innstilt på samme kanal:

1. Koble begge de trådløse mottakerne fra stikkontakten. 
2. Sett den ene trådløse mottakeren til L-kanalen (venstre) og den 

andre til R-kanalen (høyre).
3. Koble begge de trådløse mottakerne til en stikkontakt igjen. 

Uregelmessig, dårlig 
eller forvrengt lyd

• Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig. 

• Hvis du ikke allerede har fullført prosessen for ADAPTiQ®-
lydkalibrering, kjører du den nå (se side 12). 

• Kontroller at de positive og negative høyttalerkablene er godt satt inn 
i adapteren. Plugg adapterne godt inn i høyttalerne. 

• Hvis du plasserer høyttalerne i et skap eller på en hylle, må du plassere 
dem så nær den fremre kanten på hyllen som mulig for å få optimal 
akustisk gjengivelse. 

• Oppdatere systemprogramvaren: 

1.  Trykk SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300- 
fjernkontrollen. 

2.  Trykk og hold Teksting-knappen  til Wi-Fi-indikatoren , 
TV-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og Bluetooth-
indikatoren  på lydplanken blinker hvitt.

Merk: Oppdateringen kan ta ti minutter eller mer. 
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Ingen surroundlyd • Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd (se brukerveiledningen 
for TV-en). 

• Kontroller at de positive og negative høyttalerkablene er godt satt inn 
i adapteren. Plugg adapterne godt inn i høyttalerne.

• Kontroller at den ene trådløse mottakeren er satt til L-kanalen 
(venstre) og den andre er satt til R-kanalen (høyre). Hvis begge de 
trådløse mottakerne er innstilt på samme kanal:

1. Koble begge de trådløse mottakerne fra stikkontakten. 
2. Sett den ene trådløse mottakeren til L-kanalen (venstre) og den 

andre til R-kanalen (høyre).
3. Koble begge de trådløse mottakerne til en stikkontakt igjen. 

Kan ikke fullføre ADAPTiQ®-lydkalibrering
Lytt til talemeldingene etter følgende feilmelding:

1 Mikrofonen 
på ADAPTiQ®-
hodetelefonene 
registrerer ikke lyd.

• Kontroller at alle høyttalerkablene er godt 
tilkoblet.

• Kontroller at mikrofonåpningen på toppen av 
ADAPTiQ-hodetelefonene ikke er blokkert.

• ADAPTiQ-hodetelefonene kan være 
skadet. Kontakt kundestøtte for Bose® for 
reservedeler. 

2 Det er for høy lyd 
i rommet.

Kjør ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt når det 
er stille i rommet.

3 ADAPTiQ-
hodetelefonene er for 
nær høyttalerne.

Flytt ADAPTiQ-hodetelefonene lenger bort fra 
høyttalerne.

4 Lytteposisjonene kan 
være for like.

Flytt 0,3-0,6 m (1-2 fot) bort fra den forrige 
lytteposisjon.

5 ADAPTiQ-
hodetelefonene kan 
ikke utføre målinger på 
grunn av bevegelse.

Hold hodet helt stille.

Når du har løst problemet, må du kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt (se side 12). 
Hvis du hører en annen feilmelding, kan du kontakte kundestøtte for Bose® for mer hjelp. 
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