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V I K T I G A  S Ä K E R H E T S A N V I S N I N G A R

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.

2. Behåll anvisningarna.

3. Ge akt på alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7.  Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

8.  Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon 
annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.

9.  Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid 
kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.

10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

11.  Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.

12.  Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller 
kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har 
utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

Den här symbolen betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk 
för elstötar.

Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här 
bruksanvisningen. 

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka 
implantat av medicinsk enhet.

• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.

• Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.

• Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med 
öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.

• Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.

• Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.

• Använd den INTE i motorfordon eller båtar.

• Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i 
väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att 
komma åt och använda denna kontakt.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

• Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett 
hålrum i väggen eller i ett stängt skåp. 

• På undersidan finns en etikett med information om produkten.
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F Ö R O R D N I N G A R

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. 
Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla 
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering 
för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd 
mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med 
någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten ska endast användas inomhus för att minimera risken för skadliga störningar av andra system på 
samma frekvens.

W52 ska endast användas inomhus

Mottagarkategori = 2

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och 
föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om 
överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”7” är 2007 eller 2017.

Ordmärket Bluetooth® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation 
använder dem under licensansvar.

SoundTouch och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. 

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt 
användas utan föregående skriftlig tillåtelse.
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Bygga upp underhållningssystemet
De bakre trådlösa Virtually Invisible® 300- högtalarna ingår som en del i ett modulärt 
underhållningssystem. De är kompatibla med högtalarpanelen SoundTouch® 300 
och den trådlösa Acoustimass® 300- basmodulen (tillbehör). Du kan när som helst 
synkronisera basmodulen och surround-högtalarna trådlöst för att få ett mer 
imponerande ljud.

Om du vill köpa dessa system ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka 
www.Bose.com.

Uppackning
Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

Virtually Invisible® 300- högtalare (2) Trådlös mottagare (2) AC2-adapter (2)

Elkabel (2)* 2-stifts högtalarkabel (2)

* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för 
din region.

Obs! Om någon del är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-
återförsäljare eller Bose kundtjänst. 

F Ö R B E R E D E L S E R

http://www.Bose.com
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F Ö R B E R E D E L S E R

Riktlinjer för placering
Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från 
de trådlösa mottagarna. Placera inte högtalarna och trådlösa mottagare vid eller 
i metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande 
värmekällor.

Komponent Placeringsrekommendationer

Bakre högtalare • Placera högtalarna på gummitassarna på en stadig och jämn yta. 

• Placera högtalarna i öronhöjd eller högre i rummets bakre del.

• Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem 
på bokhyllans framkant. 

• Rikta högtalarna mot lyssnaren för ett direkt ljud.

• Rikta högtalarna mot bak- eller sidväggar för att få ett reflekterande ljud 
som fyller rummet. 

Trådlös mottagare • Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på 
R (höger).

• Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på 
L (vänster). 

•  Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa 
R-mottagaren på den högra sidan av rummet.

• Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa 
L-mottagaren på den vänstra sidan av rummet.

• Kontrollera att det finns ström i närheten av varje trådlös mottagare. 
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Montera högtalarna
Du kan montera högtalarna på väggen, i taket eller på stativ på golvet eller ett bord. 
Om du vill köpa dessa tillbehör ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka 
www.Bose.com

TÄNK PÅ:  Använd endast tillbehör från Bose när du monterar högtalarna. Om du 
använder ej rekommenderade monteringstillbehör riskerar du att skada 
Bose-systemet och dess komponenter.

http://www.Bose.com
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S TÄ L L A  I N  H Ö G TA L A R N A 

Ansluta adaptrarna
1. Använd en skruvmejsel och vrid skruvarna moturs för att lossa på 

ledningskontakterna. 

2. För in den röda, skalade änden av 2-stiftskabeln märkt med + i den röda +-kontakten. 

3. För in den svarta, skalade änden av 2-stiftskabeln in i – -kontakten.

Obs! Se till att endast föra in de avskalade och förtennade delarna för varje ledning 
för att undvika att skruva fast ledningens isolering. 

4. Använd en skruvmejsel för att vrida skruvarna medurs för att fästa ledningarna i 
kontakterna.

5. Upprepa steg 1 och 4 för att ansluta den andra adaptern. 
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Identifiera omkopplarinställningar på den 
trådlösa mottagaren
Högtalarna ansluts till trådlösa mottagare för att möjliggöra kommunikation med 
SoundTouch® 300- högtalarpanelen. Mottagarna är förinställda för en vänster och höger 
kanal när de levereras. På framsidan av mottagaren kan du ändra kanalinställningar. 

1. Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på R (höger). 

2. Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på L (vänster). 

Obs! Se till att en trådlös mottagare alltid är inställd på L (vänster) och den andra på 
R (höger). 

Ansluta högtalarna
1. För in adaptern på avsedd plats på baksidan av högtalaren.

2. För in den andra änden av 2-stiftskabeln i den trådlösa mottagaren. 

Du hör eller känner att det klickar. 

3. Upprepa steg 1 – 2 för att ansluta den andra högtalaren. 

S TÄ L L A  I N  H Ö G TA L A R N A 



1 0  –  S V E N S K A

S TÄ L L A  I N  H Ö G TA L A R N A 

Ansluta ström
1. Sätt in ena änden av elkabeln i den trådlösa mottagaren.

2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

3. Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in den andra högtalaren.
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AV S L U TA  I N S TA L L AT I O N E N

Synkronisera med en SoundTouch® 300- 
högtalarpanel
När de bakre högtalarna ska anslutas trådlöst till en SoundTouch® 300- högtalarpanel, 
ska högtalarpanelen försättas i synkroniseringsläge med fjärrkontrollen.

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen för SoundTouch® 300.

2. Tryck ned  tills anslutningsindikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken. 

1

2

När synkroniseringen är klar hör du en ton från högtalarna. LED-indikatorn på 
baksidan av den trådlösa mottagaren och -indikatorn på högtalarpanelen lyser 
med vitt sken. 

Obs! Se ”Felsökning” på sidan 17 om högtalarna inte synkroniseras med 
högtalarpanelen. 
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AV S L U TA  I N S TA L L AT I O N E N

Kontrollera ljudet
1. Sätt på TV:n.

2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källenhet:

• Sätt på källenheten.

• Om den sekundära källenheten är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång. 
Om du inte har programmerat fjärrkontrollen för SoundTouch® 300 kanske du 
måste använda en annan fjärrkontroll.

3. Sätt på SoundTouch® 300- högtalarpanelen. 

Du hör ett ljud från de bakre högtalarna. 

Obs! Om du inte hör något ljud från de bakre högtalarna ska du läsa ”Felsökning” 
på sidan 17. Om du inte hör något ljud från högtalarpanelen ska du läsa 
bruksanvisningen för SoundTouch® 300. 

Om ADAPTiQ®-ljudkalibrering
Sedan du anslutit de bakre högtalarna till SoundTouch® 300- högtalarpanelen, 
ska du utföra en ADAPTiQ®-ljudkalibrering för att testa de akustiska förhållandena. 
Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har 
i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra 
ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTiQ-headsetet 
(medföljer SoundTouch® 300- högtalarpanelen), ljudförhållandena i rummet för att 
bestämma den optimala ljudkvaliteten.

Om du tappat bort ADAPTiQ-headsetet ska du kontakta Bose kundtjänst för att få ett nytt. 

Obs! Om du dessutom synkroniserar den trådlösa basmodulen Acoustimass® 300 med 
högtalarpanelen, ska du först synkronisera basmodulen innan du gör ADAPTiQ-
ljudkalibreringen. Se snabbguiden för Acoustimass® 300 eller bruksanvisningen.

Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering
1. Sätt in kabeln för ADAPTiQ-headsetet i ADAPTiQ-kontakten på baksidan av 

högtalarpanelen.
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AV S L U TA  I N S TA L L AT I O N E N

2. Placera ADAPTiQ®-headsetet (medföljer SoundTouch® 300) på huvudet.

3. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen för SoundTouch® 300.

4. Tryck ned  tills TV-indikatorn  och Bluetooth®-indikatorn  på högtalarpanelen 
lyser med grönt sken. 

3

4

ADAPTiQ-processen startar.

Obs! Om du inte hör ditt språk ska du trycka på  och  på fjärrkontrollens 
navigeringsplatta. Tryck ned  i 10 sekunder för att återställa språket.

5. Följ röstanvisningarna tills hela ADAPTiQ-processen är klar.

Om du hör ett felmeddelande och om du inte kan slutföra ADAPTiQ-
ljudkalibreringen ska du läsa sidan 19.

6. Koppla från ADAPTiQ-headsetet från högtalarpanelen och förvara det på ett 
säkert ställe.

Om du senare väljer att synkronisera basmodulen (tillbehör), flytta eller montera 
systemet, eller flytta någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-ljudkalibreringen igen för 
att säkerställa optimal ljudkvalitet.
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Statusindikatorer
På framsidan av den trådlösa mottagaren finns en LED-indikator som visar systemets 
status. LED-indikatorn lyser med ett sken som visar systemets status. 

Indikator, aktivitet Systemläge
Blinkar gult Klar för synkronisering

Fast vitt sken Ansluten till högtalarpanelen

Fast gult (svagt) Frånkopplad från högtalarpanelen

Blinkar med vitt sken Laddar ned programuppdatering

Blinkar med rött sken Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst 

H Ä M TA  SYS T E M I N F O R M AT I O N
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Rengöring
• Rengör utsidan på de bakre högtalarna med en mjuk och torr trasa.

• Använd inte sprayer i närheten av de bakre högtalarna. Använd inte lösningsmedel, 
kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel. 

• Låt ingen vätska eller några föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst
För mer hjälp om hur du använder de bakre högtalarna ska du:

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

• Kontakta Bose® kundtjänst. 

Information om den begränsade garantin
Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin 
finns på garantikortet som ligger i kartongen. På garantikortet får du reda på hur du 
registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya 
Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och www.bose.com.nz/warranty 
finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information
Ineffekt: 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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SERVICE-kontakt
SERVICE-kontakten ska endast användas för service. Sätt inte in några kablar i kontakten. 
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Gör följande om du får problem med de bakre högtalarna:

• Dra ut elkablarna till de trådlösa mottagarna, vänta i 15 sekunder och sätt sedan 
tillbaka dem i fungerande eluttag. 

• Kontrollera alla kablar. 

• Kontrollera indikatorn för systemstatus (se sidan 14).

• Flytta högtalarna och de trådlösa mottagarna bort från eventuella störningskällor 
(trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).

• Placera trådlösa mottagare och bakre högtalare enligt riktlinjerna (se sidan 6).

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom 
och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan 
lösa ditt problem.

Vanliga lösningar
I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom Lösning
Ingen ström • Kontrollera statusindikatorn för att se om systemet är påslaget 

(se sidan 14). 

• Dra ut elkablarna till de trådlösa mottagarna och 
högtalarpanelen, och sätt sedan tillbaka dem i fungerande 
eluttag. Gör om synkroniseringen (se sidan 11). 

• Använd SoundTouch® 300- fjärrkontrollen för att sätta på 
högtalarpanelen.

Trådlösa mottagare 
synkroniserar inte med 
högtalarpanelen

• Dra ut elkablarna till de trådlösa mottagarna och 
högtalarpanelen, och sätt sedan tillbaka dem i fungerande 
eluttag. Gör om synkroniseringen (se sidan 11).

• Återställ högtalarpanelen (se bruksanvisningen för 
SoundTouch® 300).

F E L S Ö K N I N G
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Symptom Lösning
Inget ljud • Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt.

• Höj volymen.

• Kontrollera om det kommer ljud från SoundTouch® 300- 
högtalarpanelen (se bruksanvisningen för SoundTouch® 300). 

• Om källenheten är ansluten till TV:n ska du välja rätt TV-ingång 
(se bruksanvisningen för SoundTouch® 300).

• Dra ut elkablarna till de trådlösa mottagarna och högtalarpanelen, 
och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag. Gör om 
synkroniseringen (se sidan 11).

• Kontrollera att de positiva och negativa högtalarledningarna 
är korrekt fastsatta i adaptern. Sätt fast adaptrarna ordentligt i 
högtalarna.

• Se till att en trådlös mottagare alltid är inställd på L (vänster kanal) 
och den andra på R (höger kanal). Om båda trådlösa mottagare är 
inställda på samma kanal:

1. Koppla ur båda trådlösa mottagarna från nätuttaget. 
2. Ställ in en trådlös mottagare på L (vänster kanal) och den andra på 

R (höger kanal).
3. Koppla in båda trådlösa mottagarna i nättuttaget igen. 

Ojämnt, dåligt eller 
förvrängt ljud

• Testa om möjligt andra källenheter. 

• Om du inte redan har gjort en ADAPTiQ®-ljudkalibrering ska du göra 
den nu (se sidan 12). 

• Kontrollera att de positiva och negativa högtalarledningarna 
är korrekt fastsatta i adaptern. Sätt fast adaptrarna ordentligt i 
högtalarna. 

• Om du placerar högtalarna i ett skåp eller på en hylla, ska du placera 
dem så nära framkanten som möjligt för att få ett optimalt ljud. 

• Uppdatera systemprogramvaran: 

1.  Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen för 
SoundTouch® 300.

2.  Tryck ned knappen Closed Captioning  tills Wi-Fi-indikatorn , 
TV-indikatorn , SoundTouch®-indikatorn  och Bluetooth-
indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer. 
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Inget surround-ljud • Kontrollera att TV:n är förberedd för surround-ljud (se TV:ns 
bruksanvisning). 

• Kontrollera att de positiva och negativa högtalarledningarna 
är korrekt fastsatta i adaptern. Sätt fast adaptrarna ordentligt i 
högtalarna.

• Se till att en trådlös mottagare alltid är inställd på L (vänster kanal) 
och den andra på R (höger kanal). Om båda trådlösa mottagare är 
inställda på samma kanal:

1. Koppla ur båda trådlösa mottagarna från nätuttaget. 
2. Ställ in en trådlös mottagare på L (vänster kanal) och den andra på 

R (höger kanal).
3. Koppla in båda trådlösa mottagarna i nättuttaget igen. 

Det går inte att slutföra ADAPTiQ®-
ljudkalibreringen
Lyssna efter röstmeddelanden med följande felmeddelanden:

Felmeddelande Problem Åtgärd
1 Mikrofonen på 

ADAPTiQ-headsetet 
kan inte upptäcka 
något ljud.

• Kontrollera alla högtalarkablar.

• Kontrollera att öppningen på mikrofonen på 
ADAPTiQ-headsetet inte är blockerad.

• Ditt ADAPTiQ-headset kan ha skadats. 
Kontakta Bose® kundtjänst och fråga efter 
reservdelar. 

2 För mycket ljud 
i rummet.

Gör om ADAPTiQ-ljudkalibreringen när det är 
tyst i rummet.

3 ADAPTiQ-headsetet 
befinner sig för nära 
högtalarna.

Flytta ADAPTiQ-headsetet längre bort från 
högtalarna.

4 Avlyssningsplatserna 
är för lika.

Flytta dig 0,3 – 0,6 m bort från den 
tidigare platsen.

5 Inga mätningar kan 
göras med ADAPTiQ-
headsetet p.g.a. 
rörelser.

Håll huvudet stilla.

När du rättat till problemet måste du göra om ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 12). 
Om du hör ett annat felmeddelande ska du ringa till Bose® kundtjänst för ytterligare 
anvisningar. 
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