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Sääntömääräystiedot
Katso tärkeät turvallisuustiedot järjestelmän käyttöönotto-ohjeista. Lue tämä 
käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

USA ja Kanada:
• Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS-standardia lukuun 

ottamatta. 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 laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoitusohjeet.
• Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
Langaton SoundTouch-sovitin: 
• Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
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.

Vain Lifestyle® SoundTouch® 535- ja 525-kotiviihdejärjestelmät
DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu DTS 
Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround on DTS, Inc:n tavaramerkki. 
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli 
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Suunniteltu yhdessä UEI Technologyn™ kanssa Universal Electronics Inc:n lisenssillä. ©UEI 2000-2015.

HDMI-sana, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen tai 
jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftilta saatua lisenssiä.

Xbox on Microsoft Corporationin tavaramerkki.

TiVo on TiVo, Inc:n tai sen tytäryritysten tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman 
etukäteen saatua kirjallista lupaa.
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Lifestyle® SoundTouch® -kotiviihdejärjestelmä kruunaa videokuvan Bose®-
laatuisella äänellä SoundTouch®- ja Bluetooth®-tekniikoiden avulla. Se täyttää 
huoneen laadukkaalla, kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kodin 
Wi-Fi®-verkosta. SoundTouch® virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita 
ja musiikkikirjastosi sisältöä.

Järjestelmän ottamisesta käyttöön on lisätietoja järjestelmän käyttöohjeessa. 

Järjestelmän edut
• Älykäs UNIFY®-integrointijärjestelmä auttaa lisäämään järjestelmään laitteita helposti.

• Äänen ADAPTiQ®-kalibrointi optimoi äänenlaadun.

• Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi 
langattomasti.

• Voit kuunnella mielimusiikkiasi helposti mukauttamiesi esiasetusten avulla.

• Langaton määritys älypuhelimella tai taulutietokoneella. 

• Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.

• Virtauttaa musiikkia Bluetooth-laitteista (katso sivu 15).

• Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen asennettava 
SoundTouch®-sovellus. 

• Uusia laitteita on helppo lisätä milloin tahansa, jotta voit kuunnella useissa 
huoneissa.

• Löydät laajasta Bose-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

Laitteiston ominaisuudet
• Langaton SoundTouch® series II -sovitin täydentää järjestelmää langattomilla 

SoundTouch®- ja Bluetooth-tekniikoilla.

• Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon.

• 3D-video-ominaisuudet (edellyttää 3D-yhteensopivaa televisiota ja lähteitä)

• Radiotaajuudella toimiva kaukosäädin.

• HDMI™-liitännät varmistavat helpon käyttöönoton ja saavat lähteistä tulevan 
äänen kuulumaan laadukkaana.

• Videokuvan 1080p-ylöspäinmuunnos.

• Valokuvien katseleminen USB-muistitikusta.

• AM/FM-radio.

SoundTouch®-sovellus
• Mahdollistaa SoundTouch®-lähteen asetusten määrittämisen ja ohjaamisen 

älypuhelimella, taulutietokoneella tai tietokoneella.

• SoundTouch®-sovelluksella voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti.

• Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat 
käytössäsi.

• Voit toistaa musiikkia yhdistetyistä Bluetooth-laitteista. 

• Voit hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia.

Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmäsi
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Kaukosäädin

Kaukosäätimen käyttäminen
Kehittynyt radioyhteyteen perustuva kaukosäädin toimii kaikkialta huoneesta ilman, 
että sillä tarvitsee osoittaa ohjauskonsolia.

Yhteys yhdistettyihin 
lähteisiin

Käynnistää ja sammuttaa 
Bose®-järjestelmän.

TV:n kuvasuhde 
(katso sivu 22)

Näyttö 
(katso sivu 8)

Käynnistää ja sammuttaa 
television.

Näyttää laitekohtaiset 
säätimet ja tietoja (katso 

sivu 9)

Edellinen kanava, 
esiasetus, kohtaus tai raita

Toiston säätimet

Tv-tulon vaihtaminen

Käynnistää Internet-
yhteyden kolmansien 
osapuolien laitteissa

Teksti-tv-tila

Toimintopainikkeet (katso 
sivu 8)

Siirtymistyyny

Numeronäppäimistö  
(numeroilla 1–6 voi 

toistaa SoundTouch®-
esiasetuksia)
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Kaukosäädin

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. 

Näyttö 
Näyttää laitteisto- ja käyttöjärjestelmätietoja.

Esimerkit:

Lähteen tunniste

Johto

Äänenvoimakkuus

Johto 
43

Radioviritin

FM 
90.9 - WXYZ90.9

P1

SoundTouch®

Käyttökehote

Voit määrittää esiasetukseksi pitämällä 
numeropainiketta painettuna.

Bluetooth®

Kaukosäätimen hehkupainike
Kaukosäätimen takaosassa sijaitsevan  -painikkeen painaminen valaisee 
kaukosäätimen painikkeet ja näytön. 

Näytön kirkkauden säätäminen:
1. Pidä - ja OK-painikkeita painettuina samanaikaisesti 

viisi sekuntia.

2. Voit valita kirkkauden tai kontrastin painamalla  tai .

3. Voit lisätä tai vähentää kirkkautta painamalla  tai .

4. Voit palata normaaliin toimintaan painamalla OK tai .

Huomautus: Jos lähteeksi on valittu AM tai FM, vaihda 
lähdettä, jotta radion esiasetusta ei poisteta.

SoundTouch-esiasetukset

BLUETOOTH 
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LISÄÄ-painikkeet

MORE-painikkeen ottaminen käyttöön
Painamalla  näet televisiossa muita painikkeita nykyiselle lähteelle.

Vasemmanpuoleiset painikkeet Oikeanpuoleiset painikkeet

1. Paina . 

2. Korosta toiminto painamalla  tai .

3. Paina OK.

Yleiset MORE-painikkeet
Kaikki painikkeet eivät ole yhteensopivia kaikkien lähteiden kanssa. 

Virta päälle/pois. Siirtää katselemaan meneillään 
olevaa tv-ohjelmaa.

Luettelee suosikkikanavat 
tai toimii Tykkää-painikkeena 
tietyissä musiikkipalveluissa. 

Vaihtaa yhdistelmälaitteen 
toimintojen välillä eli esimerkiksi 
DVD-soitintoiminnosta 
videonauhuritoimintoon.

Näyttää seuraavan 
päivänohjelmaoppaan.

Siirtää laitteen aloitustilaan.

Näyttää edellisen päivän 
ohjelmaoppaan.

Näyttää nykyisen lähteen 
vaihtoehdot uudelleen.

Näyttää luettelon 
tallennetuista ohjelmista.

Vaihtaa viritintä laitteessa, jossa on 
useita virittimiä.

Ottaa käyttöön kuvan kuvassa. Vaihtaa television katsomisen 
ja radion kuuntelemisen välillä 
kaapeli-/satelliittivastaanottimessa.

Tilattava elokuva. Vaihtaa viritintä laitteessa, jossa on 
useita virittimiä.

Tekee mahdolliseksi 
kolminumeroisten lukujen 
syöttämisen (Japani).

Tuo näkyviin VAIHTOEHDOT-valikon 
(katso sivu 18).

Tuo näkyviin kaapeli-/
satelliittivastaanottimen 
järjestelmävalikon.

Tuo näkyviin Blu-ray Disc™ 
-soittimen tai -levyn valikon.
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LISÄÄ-painikkeet

Tekee vuorovaikutteisen ohjelmaoppaan 
A-, B-, C- tai D-toiminnon.

Xboxin® toimintojen käyttäminen.

Lähetyksen tietojen käyttäminen 
(vain Japanissa).

PlayStationin® toimintojen käyttäminen.

Valitsee videolähetyksen tyypin (EU).

Voit valita, pidätkö toistettavasta 
sisällöstä, esim. TiVo®-ohjelmasta.

Tietyt työkalut Blu-ray Disc™ -soittimissa 
tai kaapeli-/satelliittivastaanottimissa.

Tyhjentää Bluetooth®-laitepariluettelon. 
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Järjestelmän käynnistäminen

Virran kytkeminen järjestelmään
Paina kaukosäätimen tai konsolin virtapainiketta ( ).

Järjestelmän merkkivalo muuttuu vilkkuvasta tasaisesti vihreänä palavaksi. 
Järjestelmä on nyt käyttövalmis.

Huomautus: Järjestelmä käynnistyy valmiustilasta, joten käynnistyminen kestää 
muutaman sekunnin. Järjestelmä on käyttövalmis, kun konsolin 
virtamerkkivalo muuttuu vilkkuvasta tasaisesti vihreänä palavaksi. 

Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen LÄHDE-valikkoon:
Paina kaukosäätimen tai ohjauskonsolin LÄHDE-painiketta. 

Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen UNIFY®-valikkoon:
Paina ohjauskonsolin Asetukset-painiketta.

Virran kytkeminen televisioon
Paina . 

Huomautus: Jos et ohjelmoinut kaukosäädintä UNIFY®-käyttöönoton yhteydessä, 
käytä television mukana toimitettua kaukosäädintä.

Järjestelmän sammuttaminen
Paina kaukosäätimen tai ohjauskonsolin -painiketta.

Järjestelmä sammuu muutaman sekunnin kuluttua. 

Huomautus: Jos kuitenkin käytät järjestelmään yhdistettyjen laitteiden 
virtapainikkeita, kun järjestelmä on sammumassa, automaattinen 
virrankatkaisu keskeytyy. Katkaise virta tällöin näytöstä.
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LÄHDE-valikon käyttäminen

Lähteen valitseminen
Voit valita lähteet ja yhdistetyt laitteet SOURCE-valikossa. 

1. Saat näkyviin luettelon yhdistetyistä laitteista painamalla kaukosäätimen 

 -painiketta.

Johto

Blu-ray
Pelikonsoli

FM
AP

SoundTouch
Bluetooth®

USB
HDMI (edessä)
A/V (edessä)

Ilmaisee lisää vaihtoehtoja. 

Ilmaisee lisää vaihtoehtoja. 

2. Voit siirtää korostusta ylös- tai alaspäin painamalla  -painiketta.

• Voit siirtyä luettelossa myös painamalla  tai . 

• Nimettömät laitteet näkyvät yleisinä tuloliitäntään yhdistettyinä laitteina, 
kuten Input1 (HDMI).

3. Paina OK.

Huomautus: Älykäs UNIFY®-integrointijärjestelmä määrittää Bose®-kaukosäätimen 
ohjaamaan laitteita. Jos Bose-kaukosäädin ei ohjaa laitteita, 
katso lisätietoja kohdasta ”Ongelmanratkaisu” sivulla 25.

Näytönsäästäjätila
Kun kuuntelet äänilähteitä, järjestelmä siirtyy automaattisesti näytönsäästäjätilaan, 
jotta kuva ei pala kiinni näyttöön. Saat kuvan taas näkyviin painamalla mitä tahansa 
painiketta Bose-kaukosäätimestä. Näytönsäästäjän poistamisesta käytöstä on 
lisätietoja kohdassa ”VAIHTOEHDOT-valikko” sivulla 18.



Finnish - 13

Television katsominen

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen 
käyttäminen
Televisio voi vastaanottaa ohjelmaa digitaalivirittimestä tai sen sisäisestä virittimestä. 
Televisioon yhdistetyt kaapeli- tai satelliittivirittimet näkyvät LÄHDE-valikossa.

1. Voit valita televisio-ohjelmien lähteen painamalla .

2. Valitse radioasema. Katso ”Tv-kanavan virittäminen”.

Television virittimen käyttäminen
Jos katselet tv-ohjelmia television omalla virittimellä:

1. Paina  ja valitse televisio.

2. Voit valita television sisäisen virittimen painamalla .

3. Valitse radioasema. Katso ”Tv-kanavan virittäminen”.

Muihin lähteisiin palaaminen:
1. Paina  ja valitse Bose®-järjestelmän tulo. 

2. Paina . 

3. Valitse lähde.

Tv-kanavan virittäminen
Voit vaihtaa tv-kanavaa millä tahansa seuraavista tavoista:

Syötä kanavan numero painikkeilla ja paina OK. Saat aikaan 
yhdysmerkin tai pisteen painamalla yhdysmerkkipainiketta.

Voit vaihtaa kanavaa painamalla - tai -painiketta.

Voit palata edelliselle kanavalle painamalla .

Paina GUIDE-painiketta. Voit valita kanavan ohjelmaoppaasta 
käyttämällä siirtymis-, sivu alas- tai sivu ylös -painikkeita ja OK-
painiketta.

Huomautus: Useimpia televisioita ohjataan infrapunakaukosäätimellä, 
joten televisiota ohjattaessa sitä on ehkä osoitettava Bose-
kaukosäätimellä.
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SoundTouch-laitteen™ käyttäminen

SoundTouch®-toiminnon käyttäminen
SoundTouch® on käytettävissä SoundTouch®-sovelluksen avulla tai valitsemalla 
valikosta LÄHDE-vaihtoehdon.

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen
SoundTouch®-sovelluksella voit hallita SoundTouch® järjestelmää älypuhelimen, 
taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi 
älypuhelimesi toimii SoundTouch®-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä. 

• Voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti. 

• Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat 
käytössäsi. 

• Voit hallita järjestelmän asetuksia.

SoundTouch®-lähteen käyttäminen
SoundTouch® -lähde sisältää osan SoundTouch® -ominaisuuksista. Kun olet 
määrittänyt SoundTouch®-asetukset, valitse LÄHDE-valikosta SoundTouch®. 

Voit ohjata SoundTouch® -lähdettä ja osaa järjestelmän toiminnoista 
kaukosäätimellä:

• Esiasetusten mukauttaminen ja toistaminen.

• Äskettäin kuunneltujen toistaminen.

• Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelissa.

• Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen 
seuraavaan raitaan.

• Musiikkilähteen näyttäminen Parhaillaan toistetaan -paneelissa.

Ohjeen käyttäminen
 SoundTouch.com 

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, 
opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä 
ja josta voit lukea vastauksia. 

Avaa selain ja siirry osoitteeseen: SoundTouch.com

Ohjeen käyttäminen sovelluksessa

Sisältää SoundTouch®-sovelluksen käyttämisestä kertovia artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  laitteessasi.

2. Valitse TUTKI > OHJE.

Huomautus: Saat lisätietoja SoundTouch®-sovelluksen käyttämisestä lataamalla 
langattoman SoundTouch® series II -sovittimen käyttöohjeen 
osoitteesta SoundTouch.com
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Bluetooth®

Langattoman Bluetooth®-tekniikan 
käyttäminen
Langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetooth-
älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista äänilaitteista  
SoundTouch®-järjestelmään. Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä 
SoundTouch®-sovelluksella tai valitsemalla valikosta LÄHDE-vaihtoehdon.

Huomautus: Saat lisätietoja langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämisestä 
lataamalla langattoman SoundTouch® series II -sovittimen 
käyttöohjeen osoitteesta SoundTouch.com

Bluetooth-lähteen käyttäminen
Valitse LÄHDE-valikosta Bluetooth. 

Voit hallita kaukosäätimellä osaa järjestelmän Bluetooth-ominaisuuksista:

• Bluetooth-laitteiden muodostaminen laitepareiksi ja niiden yhdistäminen.

• Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelissa.

• Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen 
seuraavaan raitaan.

• Laitepariluettelon tyhjentäminen. 
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Radion käyttäminen

Radiokanavan valitseminen 
1. Paina . 

2. Valitse LÄHDE-valikosta FM tai AM.

Radioaseman virittäminen
• Voit virittää taajuusalueella painamalla  tai .

• Voit etsiä seuraavan tai edellisen vahvan aseman painamalla  tai .

Esiasetuksen ohjelmoiminen
Radioon voidaan esivirittää 25 AM- ja 25 FM-kanavaa.

1. Valitse radiokanava.

2. Voit käyttää esiasetuksia 1–9 pitämällä numeropainiketta painettuna. 
Voit käyttää esiasetuksia 10–25 pitämällä OK-painiketta painettuna. 
Kanava tallennetaan seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan.

FM 
90.9 - WXYZ90.9

P1 Esivalinnan 
numero

Tallennetun kanavan valitseminen
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 
esiasetukseen painamalla  tai .

Paina esiasetusten 
numeropainiketta 1–9.

Tallennetun kanavan poistaminen
1. Siirry poistettavalle kanavalle. 

2. Pidä OK-painiketta painettuna, kunnes muistipaikan numero poistuu näytöstä.

Radion lisäasetukset
1. Paina  ja valitse .

2. Kohdassa ”VAIHTOEHDOT-valikko” sivulla 18 on lisätietoja käytettävissä 
olevista toiminnoista. 
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Muiden yhdistettyjen laitteiden käyttäminen

Ääni- ja videolähteiden toistaminen
Olet ehkä yhdistänyt järjestelmään CD-, DVD-, DVR- tai Blu-ray Disc™-soittimen tai 
muun lähteen, kun järjestelmä otettiin käyttöön vuorovaikutteisesti. 

Jos olet ohjelmoinut BOSE®-kaukosäätimen lähdettä varten, katso lisätietoja 
painiketoiminnoista kohdasta ”Liite: Lähteen kauko-ohjaustoiminnot” sivulla 32. 

Etuosan tuloliitäntöjen käyttäminen
Konsolin etuosassa on analogiset A/V-tuloliitännät sekä USB- ja HDMI™-tuloliitäntä. 
Nämä tuloliitännät näkyvät LÄHDE-valikossa muodossa A/V (etuosa), USB ja HDMI 
(etuosa), kun niihin on yhdistetty laite. Niihin voidaan yhdistää digitaalikameroita 
ja videokameroita.

Etuosan USB-tuloliitäntä
Lifestyle® SoundTouch®-järjestelmä pystyy näyttämään USB-liitännällä varustettuun 
laitteeseen tallennettuja jpg- tai jpeg-muotoisia kuvia.

Kun käytät USB-lähdettä, kansiot ja yksittäiset kuvatiedostot näkyvät luettelon 
yläosassa vasemmalla. Saat kansion sisällön näkyviin valitsemalla sen.

Käytettävissä olevista säätimistä on lisätietoja kohdassa sivu 32.

Etuosan analoginen A/V-tuloliitäntä
Voit yhdistää tähän liitäntään laitteen, jossa on komposiittivideoliitäntä sekä 
vasemman ja oikean äänikanavan tulot. Bose-kaukosäädin ei ohjaa tähän 
tuloliitäntään yhdistettyä laitetta. Tätä laitetta on ohjattava käyttämällä sen säätimiä 
tai kaukosäädintä.

Etuosan HDMI-tuloliitäntä
Tähän liitäntään voi yhdistää HDMI-lähtöliitännällä varustetun laitteen. Bose-
kaukosäädin ei ohjaa tähän tuloliitäntään yhdistettyä laitetta. Tätä laitetta on 
ohjattava käyttämällä sen säätimiä tai kaukosäädintä.
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Järjestelmän asetusten muuttaminen

VAIHTOEHDOT-valikon käyttäminen
VAIHTOEHDOT-valikossa näkyvien vaihtoehtojen määrä vaihtelee valitun 
lähteen mukaan.

1. Paina kaukosäätimen  -painiketta.

2. Korosta . 

3. Saat näkyviin valittuna olevan lähteen VAIHTOEHDOT-valikon painamalla OK-
painiketta.

Kaiuttimet
Virrankatkaisu

Näytönsäästäjä

Television 
äänenvoimakkuus 

Äänenvoimakkuuden näyttö televisiossa

Palaa
Television kaiuttimet

Videolähtö
Automaattinen virrankatkaisu

4. Paina  tai , kunnes näyttöön tulee asetus, jota haluat muuttaa.

5. Voit valita asetuksen painamalla  tai .

6. Paina kaukosäätimen EXIT-painiketta, kun olet valmis.

VAIHTOEHDOT-valikko

Vaihtoehto Käytettävissä olevat asetukset

Lähteen ääni 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
-järjestelmät)

Alkuperäinen: Lähteestä vastaanotettua stereoääntä toistetaan.
Suositeltu: (Oletus) Ääni kuuluu 5-kanavaisena riippumatta siitä, 
vastaanotetaanko lähteestä 2- vai 5-kanavaista ääntä.

Vaihtoehto: Ääni kuuluu 5-kanavaisena, jos lähteestä vastaanotetaan 
5-kanavaista ääntä.

Korostettu monoääni: Ääni kuuluu jäljiteltynä surround-äänenä, 
kun lähteestä vastaanotetaan monoääntä.

Nykyinen kanava Salli stereo: (Oletus) FM-stereoradioasemaa kuunnellaan stereona.

Stereo pois: Ääntä kuunnellaan monoäänenä. Tästä voi olla hyötyä 
kuunneltaessa huonosti kuuluvaa radioasemaa.

RDS Käytössä: (Oletus) RDS-tiedot näkyvät kaukosäätimen näytössä. 

Ei käytössä: RDS-tietoja ei näytetä kaukosäätimen näytössä.

Pelitila Käytössä: Vähentää videokuvan käsittelyä ja viivettä.
Ei käytössä: (Oletus) Normaali suorituskyky.
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Järjestelmän asetusten muuttaminen

Vaihtoehto Käytettävissä olevat asetukset

Äänen pakkaus Ei käytössä: Ääneen ei tehdä muutoksia.

Korosta puhetta: (Oletus) Elokuvien vuorosanoja korostetaan.

Älykäs äänenvoimakkuus: Elokuvien äänessä esiintyviä voimakkaita 
kohtia vaimennetaan.

Ääniraita Raita 1: (Oletus) Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raita 1.

Raita 2: Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raita 2.

Molemmat raidat: Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raidat 1 ja 2.

Ei käytettävissä: Tämä vaihtoehto valitaan automaattisesti, kun raitoja 
on vain yksi.

Äänen siirtymä Valitun lähteen äänenvoimakkuutta kasvatetaan suhteessa muihin 
lähteisiin (alueella 0–10).

Ylipyyhkäisy 
(vain 2D)

Käytössä: Valittuun videokuvalähteeseen sovelletaan videokuvan 
ylipyyhkäisyä.

Ei käytössä: (Oletus) Ei vaikutusta videokuvalähteeseen.

Huomautus: Kun käytössä on 3D-lähde, ylipyyhkäisyarvo ei ole 
käytettävissä.

Järjestelmän 
bassotoisto

Bassotasoa säädetään:   
–9 – normaali – +6 (ADAPTiQ®-kalibroinnin jälkeen)
 –14 – normaali – +14 (ei ADAPTiQ-kalibrointia)

Järjestelmän 
korkeat äänet

Diskanttitasoa säädetään:  
–9 – normaali – +6 (ADAPTiQ®-kalibroinnin jälkeen)
 –14 – normaali – +14 (ei ADAPTiQ-kalibrointia)

2D AV Sync  
(vain 2D)

Säätää äänen synkronoitumaan 2D-videokuvan kanssa:
–2 – normaali – +8

3D (vain 3D) Asettaa 3D-kuvan näkymään oikein 3D-katselulaseilla.

Automaattinen: (Oletus) Oikea 3D-kuvamuoto valitaan 
automaattisesti.

Vierekkäin: Kuvat näkyvät vierekkäin.

Allekkain: Kuvat näkyvät päällekkäin.

3D AV Sync  
(vain 3D)

Säätää äänen synkronoitumaan 3D-videokuvan kanssa.
–2 – normaali – +10

Virrankatkaisu Normaali: (Oletus) Järjestelmästä katkaistaan virta, mutta Virran 
katkaisu -valikkoa ei tuoda näkyviin.

Virrankatkaisuvalikko: Järjestelmästä katkaistaan virta, ja Virran 
katkaisu -valikko näkyy.

Näytönsäästäjä Käytössä: (Oletus) Pelkkää ääntä toistettaessa näkyviin tulee 
näytönsäästäjä, jos käyttäjä ei tee mitään 20 minuuttiin.

Ei käytössä: Näytönsäästäjä poistetaan käytöstä.

Takakaiuttimet 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525 
-järjestelmät)

Takakaiuttimien äänenvoimakkuutta kasvatetaan suhteessa 
etukaiuttimiin:
(–10 – normaali – +6)

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos 
kaiutinasetukseksi on valittu Stereo (2) tai Etu (3)
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Järjestelmän asetusten muuttaminen

Vaihtoehto Käytettävissä olevat asetukset

Keskikaiutin 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525 
-järjestelmät)

Etukeskikaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään suhteessa 
muihin kaiuttimiin:  
–8 – normaali – +8

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, 
jos kaiutinasetukseksi on valittu Stereo (2).

Kaiuttimet 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 
535/525 
-järjestelmät)

Stereo (2): Vain vasenta ja oikeaa etukaiutinta käytetään.

Front (3): Vain vasenta ja oikeaa etukaiutinta sekä keskikaiutinta 
käytetään.

Surround (5): (Oletus) Kaikkia etu- ja takakaiuttimia käytetään.

Television 
äänenvoimakkuus

Käytössä: (Oletus) Järjestelmä näyttää äänenvoimakkuusmittarin 
ja mykistysilmaisimen televisiossa.

Ei käytössä: Järjestelmä ei näytä äänenvoimakkuusmittaria 
ja mykistysilmaisinta televisiossa. 

Television 
kaiuttimet

Käytössä: Ääni lähetetään televisioon HDMI™-liitännän kautta. 
Kuulokkeiden yhdistäminen ohjauskonsoliin tai kaukosäätimen 
mykistys- tai äänenvoimakkuuspainikkeiden painaminen ei tällöin 
vaikuta televisiosta kuuluvaan ääneen.

Ei käytössä: (Oletus) Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmän kaiuttimiin 
lähetetään HDMI-ääntä.

Videolähtö Televisioon lähetettävän videokuvan erottelukykyä muutetaan 
(vakio/720p/1080i/1080p). Vain television tukemat asetukset ovat 
käytettävissä.

Huomautus: Jos toistetaan 3D-kuvaa, lähdön erottelukyky vastaa 
aina yhdistetyn 3D-lähteen erottelukykyä. Erottelukykyä 
ei voi muuttaa, kun toistetaan 3D-lähdettä.

Automaattinen 
virran katkaisu

Käytössä: (Oletus) Järjestelmästä katkaistaan virta automaattisesti

• Kun se on ollut käyttämättä neljä tuntia 

• 15 minuutin kuluttua kuuntelemisen tai katselemisen 
lopettamisesta

Ei käytössä: Järjestelmästä ei katkaista virtaa automaattisesti.
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Järjestelmän asetusten muuttaminen

Katsaus UNIFY®-järjestelmään
Älykäs UNIFY-integrointijärjestelmä auttaa tekemään asetukset ja määrittämään 
järjestelmän. Se auttaa valitsemaan oikeat johdot ja tulot sekä ohjelmoimaan 
Bose®-kaukosäätimen ohjaamaan järjestelmään kytkettyjä laitteita.

Kun olet määrittänyt järjestelmän alkuasetukset, voit tehdä muutoksia UNIFY-
järjestelmään milloin tahansa.

UNIFY-valikon käyttäminen
Saat UNIFY-valikon näkyviin televisiossa painamalla ohjauskonsolin etuosassa 
näkyvää Setup-painiketta. Valitse haluamasi toiminto kaukosäätimen 
siirtymispainikkeilla. Noudata näkyviin tulevia ohjeita.

Valikon 
vaihtoehto

Toimintamahdollisuudet

Käyttöönoton 
jatkaminen

Palaa UNIFY-käyttöönoton viimeiseen valmiiseen tapahtumaan, 
jos käyttöönotto jäi kesken.

Käyttöönoton 
aloittaminen alusta

Palaa UNIFY-käyttöönoton alkuun, jos käyttöönotto jäi kesken.

Yhdistä 
Acoustimass® 
uudelleen  
(Lifestyle® 
SoundTouch® 135 
-järjestelmät)

Yhdistä Soundbar uudelleen Acoustimass-moduuliin.

Kieli Voit vaihtaa näytössä näkyvän kielen.

ADAPTiQ® Voit aloittaa äänen ADAPTiQ-kalibroimisen. Kun ADAPTiQ-kalibrointi 
on tehty, voit ottaa ADAPTiQ-toiminnon käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä tässä valikossa.

Tv-asetukset Kun televisio on yhdistetty konsoliin, voit

• ohjelmoida Bose-kaukosäätimen ohjaamaan televisiotasi
• syöttää käsin infrapunalaitteiden laitekoodeja
• vaihtaa television
• lisätä, vaihtaa tai poistaa television ääniliitännän.

Lähdeasetukset Kun lähdelaitteet on yhdistetty ohjauskonsolin tuloliitäntöihin 1-5, voit

• nimetä laitteen uudelleen
• ohjelmoida kaukosäätimen hallitsemaan laitetta ja lisätä 

infrapunalähettimen
• syöttää käsin infrapunalaitteiden laitekoodeja
• poistaa laitteen
• lisätä ääni- tai videoliitännän tyypin tai vaihtaa sitä.

Lisää uusi laite Voit lisätä uuden laitteen tai varusteen järjestelmääsi.

Verkkoasetukset Yhdistä langaton SoundTouch®-sovitin järjestelmääsi.

Päivitä Päivittää järjestelmän ohjelmiston (katso sivu 28).

Opetustila Infrapunakoodien lähettäminen kaukosäätimen ohjelmoimiseksi.

Sulje UNIFY Sulkee UNIFY-valikon.
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Järjestelmän asetusten muuttaminen

Kuvan näkymän vaihtaminen
Saat näkyviin videokuvamuotoja sisältävän valikon painamalla . Voit korostaa 
vaihtoehdon pitämällä tätä painiketta painettuna.

Huomautus: Kuvan näkymiseen ei voi vaikuttaa, kun katsellaan 3D-videokuvaa. 

Normaali Videokuvaan ei tehdä muutoksia.

Automaattinen 
leveys

Kuva näkyy koko kuvaruudun kokoisena, 
mutta sitä ei rajata.

Venytys 1 Videokuvaa venytetään hieman keskeltä.

Venytys 2 Videokuvan reunoja ja keskiosaa venytetään.

Zoomaus Videokuvaa suurennetaan. Voit siirtää kuvaa 
pystysuunnassa painamalla  tai .

Harmaat palkit Näytön vasempaan ja oikeaan laitaan tulee 
pystysuuntaiset harmaat palkit.
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Järjestelmän tilamerkkivalot

Ohjauskonsoli

1

2
3

4

5
6

1 Järjestelmän tilamerkkivalo

Ei pala Järjestelmästä on katkaisu virta.

Punainen Verkkoyhteys valmiustilassa.

Vilkkuu vihreänä Järjestelmä käynnistyy.

Palaa vihreänä Järjestelmä on käynnissä.

Oranssi Järjestelmä sammuu.

2  Etuosan A/V-tuloliitännät
Käytetään videokameran kaltaisen AV-laitteen tilapäiseen yhdistämiseen.

3  Kuulokelähtöliitäntä
3,5 mm:n stereoliittimellä varustetuille stereokuulokkeille.

4  Ohjauspainikkeet

SOURCE

Virtakytkin Lähteen 
valinta

Mykistämi-
nen ja my-
kistämisen 

poistaminen 
käytöstä

Vähemmän 
äänenvoi-
makkuutta

Lisää 
äänenvoi-
makkuutta

UNIFY®-
valikko 

(sivu 21)

5  Etuosan USB-tuloliitäntä
Käytetään valokuvien katseluun USB-liitännällä varustetusta digitaalikamerasta 
tai vastaavasta tai järjestelmän ohjelmiston päivittämiseen.

6  Etuosan HDMI-tuloliitäntä
Käytetään HDMI-liitännällä varustetun videokameran kaltaisen laitteen 
tilapäiseen yhdistämiseen.
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Järjestelmän tilamerkkivalot

Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmät

Soundbar
Tila

Toiminnan ilmaisin Soundbarin tila

Ei pala Yhdistetty Acoustimass®-moduuliin.

Vilkkuu oranssina Irrotettu Acoustimass-moduulista.

Vilkkuu hitaasti 
oranssina

Acoustimass-moduuliin voidaan muodostaa langaton yhteys.

Punainen Järjestelmävirhe. Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun.

Acoustimass®-moduuli
Tila

Toiminnan ilmaisin Acoustimass-moduulin tila

Palaa oranssina Yhdistetty soundbariin.

Vilkkuu oranssina Irrotettu soundbarista.

Vilkkuu hitaasti 
oranssina

Soundbariin voidaan muodostaa langaton yhteys.

Punainen Järjestelmävirhe. Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.
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Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu
Ongelma Toimintaohjeet

Bose®-kaukosäädin 
ei ohjaa 
järjestelmää.

• Kytke virta ohjauskonsoliin.
• Varmista, että kaukosäätimen paristot on asennettu oikein ja että 

niitä ei tarvitse vaihtaa (katso sivu 29).
• Nollaa järjestelmä (katso sivu 28).
• Paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. Ohjauskonsolissa 

näkyvän järjestelmän tilamerkkivalon tulee välähtää jokaisella 
painalluksella. Jos ei, katso ”Kaukosäätimen ja konsolin 
yhdistäminen laitepariksi” sivulla 28

Bose-kaukosäädin 
ei ohjaa laitetta, 
joka lisättiin 
otettaessa 
järjestelmä 
käyttöön.

• Yritä yhdistää laite uudestaan. Paina ohjauskonsolin Setup-
painiketta. Valitse laitevaihtoehdot. Määritä laitteen asetukset 
uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

• Järjestelmäsi ohjelmisto on ehkä päivitettävä (katso sivu 28).

Lähdelaitteen 
videoliitäntä ei 
toimi oikein.

Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta ja valitse Laitteen 
asetusvaihtoehdot. Vaihda videoyhteys seuraamalla näytössä 
näkyviä ohjeita. 

Järjestelmä ei toimi. • Yhdistä kaikki järjestelmän osat sähköpistorasioihin. 
• Valitse yhdistetty laite LÄHDE-valikosta.
• Nollaa järjestelmä (katso sivu 28).

Ei ääntä. • Yhdistä kaikki järjestelmän osat sähköpistorasioihin.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Paina mykistyspainiketta varmistaaksesi, ettei järjestelmää ole 

mykistetty.
• Varmista, että olet valinnut oikean lähteen (tarkista ohjauskonsolin 

tuloliitännät).
• Varmista, että äänen tuloliitin on yhdistetty tiukasti ohjauskonsolin 

äänen lähtöliitäntään eikä Bose link -liitäntään ja että toinen pää on 
Acoustimass-moduulin Media Center -liitännässä.

• (135 series IV -järjestelmät) Varmista, että äänen tulojohdon liitin 
on yhdistetty tiukasti ohjauskonsolin äänen lähtöliitäntään eikä 
Bose link -liitäntään ja että toinen pää on soundbarin äänen 
tuloliitännässä. 

• (135 series IV -järjestelmät) Siirrä järjestelmä kauemmas 
mahdollisista häiriölähteistä, kuten langaton reititin, langaton 
puhelin, televisio tai mikroaaltouuni. 

• Yhdistä FM- ja AM-antennit radiolähetysten vastaanottamiseksi.
• Nollaa järjestelmä (katso sivu 28).

Äänenlaatu on 
muuttunut tai 
soundbarin 
tilamerkkivalo 
vilkkuu oranssina 
(Lifestyle® 
SoundTouch® 135 
-järjestelmät)

Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta ja valitse valikosta Yhdistä 
Acoustimass uudelleen -vaihtoehto. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kaukosäädin ei 
ohjaa televisiota  
(Lifestyle® 
SoundTouch® 135 
-järjestelmät).

• Varmista, että soundbar ei peitä television infrapunatunnistinta. 
• Television käyttöoppaassa on tietoja television 

Infrapunatunnistimen sijainnista.
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Hoito ja kunnossapito

Ongelma Toimintaohjeet

Bassotoisto 
katkeilee  
(Lifestyle® 
SoundTouch® 135 
-järjestelmät).

• Varmista, että Acoustimass®-moduulin tilamerkkivalo palaa 
oranssina (katso sivu 24).

• Jos soundbarin tilamerkkivalo vilkkuu oranssina:
 - Yhdistä Acoustimass-moduulin pistoke sähköpistorasiaan. Tällöin 
tilamerkkivalo palaa oranssina.

 - Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta. Valitse Yhdistä Acoustimass 
uudelleen -vaihtoehto. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

 - Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, 
kuten langaton reititin, langaton puhelin, televisio tai 
mikroaaltouuni. 

Äänessä kuuluu 
sähköiseltä 
vaikuttavaa 
huminaa tai sirinää.

Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun selvittääksesi, lähteekö muista 
samassa huoneessa olevista sähkölaitteista haitallisia signaaleita. 
Saat myös neuvoja ongelman korjaamiseksi.

Radio ei toimi. • Yhdistä antennit. 
• Siirrä AM-antenni ainakin 50 cm:n päähän ohjauskonsolista 

ja Acoustimass-moduulista.
• Säädä antennin asentoa.
• Varmista, että AM-antenni on pystysuorassa.
• Siirrä antenneja kauemmas ohjauskonsolista, televisiosta ja muista 

sähkölaitteista.
• Valitse toinen kanava. 

FM-äänessä on 
häiriöitä.

• Säädä antennin asentoa.
• Vedä FM-antenni täyteen pituuteensa.

Kuva näkyy 
sumuisena 
katseltaessa 
3D-sisältöä.

• Varmista, että 3D-katselulaseihin on kytketty virta (jos tämä on 
tarpeellista). 

• Vaihda 3D-järjestelmän asetuksia.
• Varmista, että soundbar ei peitä television infrapunatunnistinta. 

Äänessä on 
häiriöitä.

• Varmista, että äänen tulojohto on yhdistetty kunnolla ja että se ei 
ole vaurioitunut.

• Vähennä ohjauskonsoliin kytkettyjen ulkoisten laitteiden lähtötasoa.
• (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät) Poista järjestelmästä 

kaikki suojakalvot. 

Yhdistetystä 
laitteesta ei 
tule ääntä

• Tarkista liitokset.
• Älä yhdistä optista tai koaksiaaliääniliitäntää ohjauskonsolin 

samaan tuloliitäntään.
• Kytke laitteeseen virta. 
• Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. 

Tv:ssä ei näy kuvaa, 
mutta ääni kuuluu.

• Varmista, että videokuvalähteeksi on valittu televisio.
• Varmista, että johdot on yhdistetty kunnolla. 

Yhdistetty 
laite ei reagoi 
kaukosäätimen 
komentoihin oikein.

Yhdistä mukana toimitettu ulkoinen infrapunalähetin ohjauskonsoliin. 
Saat opastusta painamalla ohjauskonsolin Setup-painiketta. Valitse 
laitteen käyttöönotto-asetukset ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ääni katkeilee 
käytettäessä  
digitaalista koaksi-
aalijohtotuloa.

Tilaa Bosen asiakaspalvelusta komposiittivideojohto, jota voi käyttää 
digitaalisessa koaksiaaliääniliitännässä.
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Ongelma Toimintaohjeet

Verkon asetusten 
määrittäminen ei 
onnistu.

• Liitä järjestelmä sähköpistorasiaan.
• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.
• Yhdistä laite ja SoundTouch® -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon.
• Aseta langaton sovitin reitittimen kantoalueelle.
• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, 

jonka avulla asetukset määritetään.
• Jos verkon nimi ei näy tai se on piilotettu, valitse YHDISTÄ 

KODIN WI-FI-VERKKOON -ikkunassa Yhdistä toiseen verkkoon 
manuaalisesti.

• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.
• Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin 

asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®-
musiikkipalvelin on sallittu.

• Testaa Internet-yhteys lataamalla osoitteesta 
www.SoundTouch.com.

• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen. 
• Poista sovelluksen asennus, palauta järjestelmään tehdasasetukset 

ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
• Jos verkko on piilotettu, tuo se näkyviin, jotta asetukset voidaan 

määrittää.
• Yhdistä langaton SoundTouch®-sovitin ohjauskonsolin Bose link 

-liitäntään. 
• Yhdistä USB-johto langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin. 

Järjestelmä toimiminen oikein edellyttää, että johto on yhdistetty.

Verkkoon ei 
voi yhdistää.

• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen 
verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.

• Yhdistä verkkoon Ethernet-johdolla.

SoundTouch® tai 
Bluetooth® ei näy 
LÄHDE-valikossa.

• Päivitä ohjauskonsoli.
• Varmista, että Bose link -johto on yhdistetty langattomaan 

sovittimeen ja ohjauskonsoliin kunnolla.
• Varmista, että USB-johto on yhdistetty langattomaan sovittimeen 

ja ohjauskonsoliin kunnolla.
• Määritä verkon asetukset UNIFY-toiminnossa. Lisätietoja on 

Lifestyle® SoundTouch® -asennusoppaassa.

Bluetooth-ääntä ei 
voi toistaa.

Järjestelmässä:

• Määritä ensin SoundTouch®-asetukset ja päivitä järjestelmä.
• Muodosta laitepari käyttämällä Bluetooth-lähdenäyttöä.
• Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo SoundTouch®-sovelluksella.

 - Jos käytössä on Bluetooth-lähde, paina kaukosäätimen  
-painiketta.

 - Valitse TYHJENNÄ LUETTELO.
• Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi.

Mobiililaitteessa:

• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. 
• Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen.
• Lisätietoja on Bluetooth-laitteen ohjeessa.
• Lisätietoja on Ääntä ei kuulu -kohdassa.
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Järjestelmän nollaaminen
1. Pidä ohjauskonsolin  -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes 

ohjauskonsolissa näkyvä järjestelmän tilamerkkivalo muuttuu punaiseksi.

2. Käynnistä järjestelmä uudelleen vapauttamalla ohjauskonsolin  -painike.  
Järjestelmän virtamerkkivalo palaa vihreänä, kun järjestelmän on käynnissä.

Huomautus: Jos järjestelmää ei vieläkään voi ohjata kaukosäätimellä, 
yritä muodostaa kaukosäätimestä ja ohjauskonsolista laitepari.

Kaukosäätimen ja konsolin yhdistäminen laitepariksi
Tämä on ehkä tehtävä, jos vaihdat kaukosäätimen tai ongelmanratkaisuohjeissa 
suositellaan sitä.

1. Käynnistä järjestelmäsi.

2. Vie kaukosäädin ohjauskonsolin lähelle.

3. Pidä ohjauskonsolin  -painiketta ja kaukosäätimen OK-painiketta painettuna 
samanaikaisesti viiden sekunnin ajan. 

Järjestelmän tilamerkkivalo vilkkuu, kun laitepari on muodostettu.

4. Paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta ja tarkista, että ohjauskonsolissa 
näkyvä järjestelmän tilamerkkivalo välähtää jokaisella painalluksella. 

Ohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää järjestelmän manuaalisesti lataamalla ohjelmiston Bose®-sivustosta 
järjestelmän mukana toimitettuun USB-muistitikkuun.

1. Paina ohjauskonsolin etuosassa näkyvää Setup-painiketta. UNIFY®-valikko 
tulee näkyviin.

2. Valitse Päivitä.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Kun päivität ohjelmiston, aseta Bose-kaukosäädin lähelle 
ohjauskonsolin etuosaa, jossa myös se päivitetään. 
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Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
Jos kaukosäätimen peittoalue supistuu tai jos varauksen ilmaisin näyttää paristojen 
tyhjentyvän, vaihda kaikki neljä paristoa.

The Beatles
iPod 3:20

The B
iP 0
Beatles
Pod 3:2Cable

Paristojen 
vähäisestä 
varaustasosta 
ilmoittava 
kuvake

1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.

2. Asenna neljä 1,5 voltin AA (IEC LR6) -paristoa. Kohdista paristojen plus- 
ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
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Puhdistaminen
Puhdista ulkopinnat pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Voit myös imuroida 
kaiuttimien säleiköt varovaisesti.

• ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita puhdistaessasi.

• ÄLÄ PÄÄSTÄ aukkoihin nesteitä tai esineitä.

Asiakaspalvelu
Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

• Siirry osoitteeseen SoundTouch.com

• Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Lisätietoja on pakkauksessa.

Rajoitettu takuu
SoundTouch®-järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot 
ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan 
takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan 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
Kaukosäädin
Taajuus: 2,4 GHz  
Kantoalue: 10 m

Ohjauskonsolin virtalähteen luokitus
Virransyöttö: 100-240 V  50/60 Hz, 1,0 A (1,0 A) 
Tasavirtalähtö: 12 V , enintään 35 W

Acoustimass®-moduuli Lifestyle® SoundTouch® 535-, 525- 
ja 235-järjestelmiä varten

Yhdysvallat ja Kanada: 100–120 V  50/60 Hz 350 W: 
Muut maat: 220–240V  50/60 Hz 350 W: 
Kaksoisjännite: 100–120/220–240 V  50/60 Hz 350 W

Acoustimass®-moduuli Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten
Virransyöttö: 100–240 V  50/60 Hz 150 W

Soundbar Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten
Virransyöttö: 100–240V  50/60 Hz 60 W

Langaton yhteys Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten
Lähtöteho: 5 mW @ 2 400–2 480 MHz  
Range: 6,1 metriä
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Lisenssitiedot
Tämä laite sisältää vähintään yhden avoimeen lähdekoodiin perustuvan 
ohjelman, joka on peräisin kolmansilta osapuolilta ja joka jaellaan yhdessä 
STLinux-ohjelmistopakkauksen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa 
www.stlinux.com/download. Tähän maksuttomaan avoimeen lähdekoodiin 
perustuvaan ohjelmistoon sovelletaan yleistä julkista GNU-lisenssiä, julkista GNU 
Library/Lesser -lisenssiä tai muita erilaisia ja/tai täydentäviä tekijänoikeuslisenssejä, 
ilmoituksia ja vastuunrajoituslausekkeita. Saat selville näihin lisensseihin perustuvat 
oikeutesi tutustumalla licenses.pdf-tiedoston sisältämiin lisenssitietoihin, 
ilmoituksiin ja vastuunpoistolausekkeisiin. Tämä tiedosto on ohjauskonsolissa. 
Tämän tiedoston lukemiseksi tarvitaan USB-väylällä varustettu tietokone ja PDF-
tiedostojen lukemisohjelma. 

Licenses.pdf-tiedoston lataaminen ohjauskonsolista:

1. Paina ohjauskonsolin etuosassa näkyvää Setup-painiketta. Järjestelmätiedot-
valikko tulee näkyviin.

2. Yhdistä USB-muistitikku (sellainen on toimitettu järjestelmän mukana) 
ohjauskonsolin etuosan USB-liitäntään.

3. Paina kaukosäätimen OK-painiketta. Tiedosto kopioidaan USB-
muistitikkuun. Lataaminen kestää enintään 30 sekuntia. Voit irrottaa 
USB-muistitikun lataamisen päätyttyä.

4. Voit lukea licenses.pdf-tiedoston yhdistämällä USB-muistitikun tietokoneen 
USB-liitäntään, siirtymällä USB-muistitikun päätasolle ja avaamalla licenses.
pdf-tiedoston PDF-tiedostojen lukemisohjelmassa.

Voit pyytää kopiota tämän laitteen sisältämien avoimeen lähdekoodiin perustuvien 
ohjelmien lähdekoodista lähettämällä pyynnön postitse osoitteeseen, USA. 
Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701-9168, USA. Bose Corporation lähettää lähdekoodin levyllä ja veloittaa 
levystä, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kaikki edellä 
mainitut lisenssit, ilmoitukset ja vastuunpoistolausekkeet toimitetaan lähdekoodin 
mukana. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tämän laitteen ostamisesta Bose 
Corporationilta.
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Toimintojen määritelmät
Kaukosäätimessä on erityiset säätimet ääni-/videolaitteita ja digitaalikuvia varten.

Kaukosäätimen 
painike Ääni-/videolaite Digitaalikuvat

VALIKKO
Laitteen mahdollinen valikko 
tai järjestelmän asetusvalikko 
tulee näkyviin.

Yksi kansion taso ylöspäin tai 
poistuminen kuvaesityksestä 
ja palaaminen kansioiden 
selaamiseen.

OPAS Blu-Ray Disc™ -soittimen 
avautuva valikko -

TIEDOT Laitetiedot -

POISTU Valikko suljetaan. Lopettaa kuvaesityksen ja palaa 
selaamaan kansioita.

Yksi taso ylöspäin Yksi valikon taso ylöspäin 
(voit toistaa pitämällä painettuna)

Yksi taso alaspäin Yksi valikon taso alaspäin 
(voit toistaa pitämällä painettuna)

Siirrä vasemmalle

Yksi kansion taso ylöspäin tai 
poistuminen kuvaesityksestä 
ja palaaminen kansioiden 
selaamiseen.

Siirrä oikealle Kuvaesityksen toistaminen 
korostetusta kansiosta

Valitse
Yksi kansion taso alaspäin tai 
kuvaesityksen poistaminen 
(jos korostettu)

Seuraava sivu, kanava tai levy 9 tasoa ylöspäin

Edellinen sivu, kanava tai levy 9 tasoa alaspäin

Toisto Toista kuvaesitys korostetusta 
kansiosta

Tauko Tauko kuvaesitykseen

Seis Palaaminen kuvaesityksestä 
kansioiden selaamiseen

Tallenna -

Pikakelaus tai haku eteenpäin -

Pikakelaus tai haku 
taaksepäin -

Pikaohitus tai siirtyminen 
eteenpäin Seuraava kuva

Pikatoisto tai siirtyminen 
taaksepäin Edellinen kuva

Sekoitustila -
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