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Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
Hvis du vil ha mer informasjon om Lifestyle® 600 home Entertainment System, kan du gå til global.Bose.com/Support/LS600

Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på 
www.Bose.com/compliance

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 på produktet 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. 

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr. 
 

Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, må du håndtere 
glassbitene forsiktig.

• 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.
• Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyning.
• Hvis støpselet eller apparatkoblingen 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.

• Ikke plasser eller monter braketten eller produktet i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, 
ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.

• Produktetiketten er plassert på undersiden av konsollen.

http://global.Bose.com/Support/LS600
http://www.Bose.com/compliance
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MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 
av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon 
i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med 
instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke 
vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket 
kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
• Flytt eller snu mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er 
underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, 
herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150-5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens 
for mobile satellittsystemer for felleskanaler.
Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. 
Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.
Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikkel XII
I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper 
eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente 
radiofrekvensenheter med lav effekt.
Artikkel XIV
Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren 
avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i 
samsvar med Lov om telekommunikasjon.
Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.
I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller 
dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand
Strømmodi

Ventemodus Nettverksventemodus

Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz ≤ 0,5W alle nettverkstyper ≤ 2,0 W

Tid før utstyret automatisk skifter modus < 2,5 timer ≤ 20 minutter

Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle 
kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse 
nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz

I/T ≤ 2,0 W

Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. 
Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus. 

Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde kildeknappen på fjernkontrollen i ti sekunder. 
Gjenta for å aktivere Wi-Fi®.

Bluetooth: Deaktiver ved å tømme sammenkoblingslisten via menyen på skjermen, 
den eksterne skjermen eller SoundTouch-appen. Aktiver ved å koble sammen med en 
Bluetooth®-kilde.

Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.
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Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning
I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til 
energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: 
EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent Bose Products B.V.

Kommersielt registreringsnummer 36037901

Adresse

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Nederland

Modell-ID S088AP44001252

Inngangsspenning 100–240 V

Inngangsfrekvens 50/60 Hz

Utgangsspenning
44 V DC

10 V DC

Utgangsstrøm
1,3 A

3,3 A

Utgangseffekt
55 W

33 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet 88,6 %

Effektivitet ved lav belastning (10 %) 87,2 %

Strømforbruk uten belastning 0,11 W

Produsent Bose Products B.V.

Kommersielt registreringsnummer 36037901

Adresse

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Nederland

Modell-ID PSM88W-213

Inngangsspenning 100–240 V

Inngangsfrekvens 50/60 Hz

Utgangsspenning
44 V DC

10 V DC

Utgangsstrøm
1,3 A

3,3 A

Utgangseffekt
55 W

33 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet 88,0 %

Effektivitet ved lav belastning (10 %) 79,0 %

Strømforbruk uten belastning 0,17 W

For Europa:
Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz, 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz.
Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende 
bestemmelser.
Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI



 N O R S K  -  5

I N F O R M A S J O N  O M  R E G E LV E R K

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn Bly 
(Pb)

Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent 
(CR(VI))

Polybromerte 
bifenyler 

(PBB)

Polybromerte 
difenyletere 

(PBDE)

PCB-er X O O O O O

Metalldeler X O O O O O
Plastdeler O O O O O O

Høyttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i 
GB/T 26572.

X:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over 
grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Bose® Lifestyle® 600 home entertainment system, Typebetegnelse: 420128, 420132, 421088 

Begrensede stoffer og kjemiske symboler

Enhet
Bly 

(Pb)
Kvikksølv 

(Hg)
Kadmium 

(Cd)
Heksavalent krom 

(Cr+6)
Polybromerte bifenyler 

(PBB)
Polybromerte difenyletere 

(PBDE)

PCB-er – ○ ○ ○ ○ ○
Metalldeler – ○ ○ ○ ○ ○
Plastdeler ○ ○ ○ ○ ○ ○
Høyttalere – ○ ○ ○ ○ ○
Kabler – ○ ○ ○ ○ ○
Merknad 1:  ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: − angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende 
innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du 
vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten 
eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert på siden av esken.
Serienummer:  __________________________________________________________________________________
Modellnummer:  _________________________________________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette 
ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone
Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan.  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676 
Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.  
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

http://global.Bose.com/register
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Sikkerhetsinformasjon
  Dette produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer 
automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. Hvis du ikke fullfører 
konfigureringsprosessen, har du selv ansvar for å installere sikkerhetsoppdateringer som Bose gjør tilgjengelig.

Lisensinformasjon
Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakkene som er inkludert med jemmekinoanlegget, med SoundTouch-
appen eller ved å bruke produktets IP-adresse. 
SoundTouch-app

1. Gå til appen, og velg Y > Innstillinger > Om > Juridisk.
2. Velg aktuell lisenstype. 

IP-adresse
1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:

• SoundTouch-app: Gå til appen, og velg Y > Innstillinger > Om. Velg hjemmekinoanlegget for å vise IP-adressen.
• Trådløs ruter: Se brukerveiledningen for ruteren for mer informasjon.
• System: Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen. På UNIFY-menyen velger du Systeminformasjon > Nettverk for å vise 

IP-adressen.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til <IP-adresse>/licenses.pdf for å vise den aktuelle lisensinformasjonen. 

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. 
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.
Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse 
varemerkene, er på lisens.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for 
Dolby Laboratories.

Se http://patents.dts.com for DTS-patenter. Produsert med lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, kombinasjonen av DTS og 
symbolet, Digital Surround og Digital Surround-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og 
andre land.  
© DTS, Inc. Med enerett.
HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for 
HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.
Deezer er et registrert varemerke som tilhører Blogmusik SAS.
Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette 
produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.
N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse. 
SiriusXM Internet Radio-abonnement selges separat og er bare tilgjengelig for dem som er minst 18 år og bor i USA og Puerto Rico. 
Hvis du vil abonnere på SiriusXM Internet Radio i USA,. Må du gå til www.sirius.com eller ringe 1-888-539-7474.
SiriusXM og alle tilhørende navn og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper. Med enerett.
SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.
Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.
Designet med UEI Technology™. Med lisens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016
Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten 
forutgående skriftlig tillatelse.

http://patents.dts.com
http://www.sirius.com
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Utpakking
Delene i ditt nye Lifestyle®-hjemmeunderholdningssystem er pakket i fire lag som 
inneholder flere bokser med komponenter: Hver enkelt boks er merket med ikoner for å 
angi innholdet.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet, eller hvis glasset på konsollen 
eller den trådløse Acoustimass® bassmodulen er ødelagt. Kontakt din autoriserte 
Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Lag 1 

Lag 2 

Lag 3

Lag 4 
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Lag 1

Fra boks    :

Konsoll (1) HDMI™-kabel (1) Universalfjernkontroll (1) AA-batterier (4)

Lag 2

Fra boks  : Fra boks   :

Strømforsyning til konsoll (1) Strømledninger (4)* Brukerhåndbok (1)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.
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Lag 3 

Fra boks    :

Jewel Cube®-
høyttalere (4)

Jewel Cube®-
senterhøyttaler (1)

Fronthøyttalerkabel (1) Bakhøyttalerkabler (2)

AC-2-adaptere (5)

Fra boks   :

ADAPTiQ®-hodetelefoner (1) Skrujern (1) IR-sender (1) Optisk kabel (1)

Lag 4

Fra boks  : Fra boks  :

Trådløse mottakere (2) Acoustimass® trådløs bassmodul (1)
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Veiledning for plassering
Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra systemet for å unngå 
forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallgjenstander og direkte 
varmekilder.

Komponent Anbefalt plassering
Konsoll • Plasser konsollen nær komponentene dine. Anbefalt plassering er 

nær TV-en. 
• IKKE plasser TV-en eller andre komponenter, på konsollen.
• Plasser konsollen på et godt ventilert sted. 
• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
Merk:  Inntil systemet er ferdig installert, plasserer du kontrollkonsollen 

slik at du har enkel tilgang til kontaktpanelet på baksiden.

Acoustimass® 
trådløs bassmodul

• Plasser bassmodulen på gummiføttene langs samme vegg som TV-en 
eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet.

• Velg en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til 
å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller 
høyglanspolert tre.

• Plasser forsiden av bassmodulen minst 8 cm (3 tommer) fra andre 
overflater. Blokkering av åpningen på undersiden har innvirkning på den 
akustiske gjengivelsen.

• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Fronthøyttalere • Plasser én høyttaler til venstre og én til høyre for TV-en.
• Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær 

forkanten av hyllen.

Senterhøyttaler • Plasser senterhøyttaleren på en stabil og plan overflate, direkte over 
eller under TV-en.

Bakhøyttalere / 
trådløse mottakere

• Plasser bakhøyttalerne mot baksiden av rommet, bak seerne og i 
ørehøyde (når de sitter) eller høyere, hvis det er mulig.

• Bekreft at bryteren på den første trådløse mottakeren er satt til L (venstre). 
• Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til R (høyre).
•  Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse L-mottakeren til 

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

høyre i rommet.
• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten av hver av de trådløse 

mottakerne. 
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Eksempel på systemplassering
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Oversikt over UNIFY®-systemet
Det intelligente integreringssystemet UNIFY veileder deg gjennom den første 
oppsettprosessen og konfigurering av systemet. Det hjelper deg med å velge riktige kabler 
og innganger, og programmerer Bose®-fjernkontrollen til å styre de tilkoblede enhetene.

Merk: Pass på at du har satt av en time til oppsett av systemet før du begynner.

Menyelement Dette kan du gjøre
Bluetooth-konfigurering Behandle Bluetooth-enhetene.

Enhetsadministrasjon Koble en annen enhet eller annet tilbehør til systemet

Konfigurasjon av nettverk Koble systemet til hjemmenettverket ditt.

Programvareoppdatering Oppdatere systemprogramvaren.

Strømmakro Du kan tilpasse strømknappen  på fjernkontrollen for å slå på/av 
systemet, TV-en og andre HDMI kilder samtidig.

Automatisk avslåing Deaktiver systemet fra å slås av automatisk når det ikke er noe signal 
i løpet av 20 minutter.

Hodetelefonkontakt Angi standardbruk for fronthodetelefoner/AUX-inngang 
(se side 35).

CEC-innstillinger Juster CEC-funksjonaliteten for konsollen.

• Standard på: CEC er aktivert
• Veksle på: Hindrer at CEC-kompatible enheter endrer gjeldende 

valgte kilde
• Av: CEC er deaktivert

ADAPTiQ® Start ADAPTiQ®-lydkalibreringsprosessen. Når du er ferdig, vil dette 
menyalternativet deaktivere eller aktivere ADAPTiQ.

Oppsett av TV-
fjernkontroll

Programmer fjernkontrollen til å kontrollere TV-en.

Avansert konfigurering 
av TV-lyd

Finn ut mer om HDMI (ARC), og konfigurer foretrukket bruk.

Høyttaleradministrasjon Gå tilbake til høyttaleroppsette for systemet eller legg til en ekstra 
trådløs Acoustimass®-bassmodul.

Velg språk Endre skjermspråket.

Opplæring En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom 
systemets funksjoner, for eksempel SoundTouch®. 

Avslutt Lukk UNIFY-menyen.
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Oppsett av UNIFY®

Fremgangsmåten nedenfor er en del av den første UNIFY-oppsettprosessen:

Trinn Mål
Koble sammen 
fjernkontrollen

Koble systemets fjernkontroll til konsollen.

Velge språk Velg språk fra listen på skjermen.

Koble til nettverk Velg og koble til Wi-Fi-hjemmenettverket eller Ethernet.

Programvareoppdatering Oppdater systemprogramvaren for å gi tilgang til de nyeste 
funksjonene.

Kablede høyttalere Koble fronthøyttalerne til konsollen.

Trådløse høyttalere Koble bakhøyttalerne og den trådløse Acoustimass®-bassmodulen 
til konsollen.

TV-fjernkontroll Konfigurer systemets fjernkontroll til å styre TV-en.

Legge til enheter Koble til flere kilder.

ADAPTiQ-konfigurering Tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet.

Opplæring En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom resten av 
systemets funksjoner, for eksempel bruk av SoundTouch®.

Når du har fullført det første oppsettet, kan du når som helst gå til UNIFY-menyen for å 
endre systemoppsettet og konfigurasjonen. Trykk på -knappen på fjernkontrollen 
for å starte UNIFY-oppsettet.
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Oversikt over fjernkontrollen
Den avanserte Bose® RF-fjernkontrollen (radio frequency) fungerer fra hvor som helst i 
rommet uten at du behøver å rette den mot konsollen. 

Skjermen på fjernkontrollen er en viktig del av Lifestyle®-opplevelsen. Den veileder deg 
gjennom innstillingene for kildene og systemet.

Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er 
koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

Slår Bose®-systemet 
på/av

Viser flere 
enhetsspesifikke 
kontroller

Funksjonsknapper  
(se side 18)

Starter menyen for 
UNIFY®-oppsett

Åpner SoundTouch®

Home-knappen

Styrer DVR-
funksjonene til 
kabelboksen

Gir tilgang til 
tilkoblede kilder

Display

Slår TV-en på/av

Forrige kanal, kapittel 
eller valg

Endrer TV-inngang

Talltastatur. Tallene 
1-6 kan spille av 
SoundTouch®-
forhåndsinnstillinger.

Navigasjonsplate

Avspillingskontroller

Tekst-TV
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Bruke SOURCE-knappen
-knappen brukes for å veksle mellom tilkoblede kilder. Få tilgang til kilder ved å 

bruke navigasjonsplaten på fjernkontrollen. 

Når en kilde er merket, trykker du OK for å velge den.

Funksjonsknapper
Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de 
fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene. 
• Kabel-/satellittboksfunksjoner: se brukerveiledningen for kabel-/satellittboksen. 
• Tekst-TV-funksjoner: Samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller 

snarveier på tekst-TV. 

Justere volumet
Hvis du vil se volumnivået, kan du se skjermen på fjernkontrollen.
• Trykk + for å øke volumet.
• Trykk – for å redusere volumet.
• Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du fremdeles hører lyd fra TV-ens høyttalere etter at du har konfigurert 
systemet, deaktiverer du høyttalerne på menyen for innstillinger for TV-en.

Bruke MORE-knappen
MORE-knappen  gir deg tilgang til flere valg gjennom fjernkontrollens skjerm, som, 
som gjelder for den valgte kilden, i tillegg til systemkontrollfunksjoner. 

1. Trykk .

2. Trykk  eller  for å velge en funksjon på fjernkontrollens skjerm.

3. Trykk OK.

AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)
AV-UTGANG-menyen viser gjeldende videooppløsning, bildefrekvens, lydformat og 
antall lydkanaler for gjeldende valgte kilde. 

1. Trykk  på fjernkontrollen.

2. Velg AV OUTPUT (AV-UTGANG).

3. Trykk på OK-knappen.

4. Trykk EXIT (AVSLUTT).
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AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)
AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG) lar deg justere bestemte systeminnstillinger. Antall 
elementer som vises er avhengig av gjeldende valgte kilde. Slik går du til menyen:

1. Trykk  på fjernkontrollen.

2. Velg AV SETTINGS (AV-INNSTILLINGER).

3. Trykk OK-knappen for å vise AV-INNSTILLINGER-menyen for gjeldende kilde.

4. Trykk  eller  for å utheve alternativet du vil endre.

5. Trykk OK for å velge innstilling.

6. Trykk EXIT (AVSLUTT) når du er ferdig.

AV-innstillinger Mål
KILDE AV Juster systemets lydnivåer for diskant, bass, senter 

og surround.

KILDE AV • LYD: 
 - Dialogmodus forbedrer talens tydelighet.
 - Filmmodus gir balansert avspilling for de fleste 

lyttesituasjoner.
 - Nattmodus juster dialog og volum for scener med 

høy lyd.
 - Musikkmodus gir optimalisert avspilling for musikk.

• AV SYNC: Justerer timing mellom enhetens lyd og video. 
• LYDSPOR: Velg mellom flere lydspor for språk.

NOTIFICATION (VARSLING) Aktiverer blinking på fjernkontrollens skjerm for å varsle 
når det kreves inndata.

RESTORE DEFAULTS 
(GJENOPPRETT STANDARD)

Gjenoppretter lyden til standardverdiene.

REMOTE INFO 
(FJERNKONTROLLINFORMASJON)

Viser fjernkontrollens serienummer og 
programvareversjon.

Knapp på fjernkontroll for belysning
Trykk på  på baksiden av fjernkontrollen for å aktivere baklys på knappene for mørke 
omgivelser.
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SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, 
et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en 
fjernkontroll for konsollen.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til 
musikktjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og 
endre forhåndsinnstillinger og strømme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til 
regelmessig. 

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, kan du se 
side 21.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen
Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.

• Apple-brukere: Last ned fra App Store
• Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
• Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android

Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge systemet til 
Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og bruke 
musikktjenester.

Når du ha har konfigurert systemet på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre det fra 
alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Tips: Du må bruke samme SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til konsollen.

Merk: Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du SYSTEMET ER 
ALLEREDE KOBLET TIL NETTVERK når du blir bedt om det i appen.

Kundesenter for SoundTouch®

global.Bose.com/Support/LS600

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: 
brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du 
kan publisere spørsmål og svar.

http://global.Bose.com/Support/LS600
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Legge systemet til en eksisterende konto
Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, behøver du ikke å 
laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > Innstillinger > Legg til eller koble til en høyttaler på nytt.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble systemet til et nytt nettverk
Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du systemet til det nye nettverket. Du kan 
gjøre dette ved å sette systemet i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > Innstillinger > Systemhøyttaler og velg systemet.

2. Velg KOBLE TIL HØYTTALER.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen. 
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Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, 
radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. 
Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med 
SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:
• Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
• Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at 

datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket 
som SoundTouch®-konsollen.

• Du kan ikke sette forhåndsinnstillingene til en Bluetooth-strøm eller kablet 
mobilenhet.

Definere en forhåndsinnstilling
1. Strømme musikk ved hjelp av appen.

2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

Spille av en forhåndsinnstilling
Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for 
å spille den av.

Angi en forhåndsinnstilling ved hjelp av 
fjernkontrollen
1. Trykk  på fjernkontrollen for å få tilgang til SoundTouch-kilden.

2. Trykk og hold et tall (fra 1-6) på talltastaturet for å tilordne en ny forhåndsinnstilling. 

En tone varsler om at en ny forhåndsinnstilling er angitt.

Velge en forhåndsinnstilling ved hjelp av 
fjernkontrollen
1. Tilordne favorittstasjonene som forhåndsinnstillinger i appen.

2. Trykk SoundTouch®-knappen  på fjernkontrollen for å bytte til SoundTouch-kilden.

3. Velg en forhåndsinnstilling ved å trykke et tall (fra 1-6) på talltastaturet. 
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Trådløs Bluetooth®-teknologi lar deg strømme musikk fra Bluetooth-smarttelefoner, 
-nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til konsollen. Før du kan strømme 
musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med konsollen.

Velge metode for sammenkobling
Du kan koble mobilenheten sammen med konsollen med trådløs Bluetooth-teknologi 
eller NFC (Near Field Communication).

Hva er NFC?
NFC er en teknologi som lar enheter oppretter trådløs kommunikasjon med hverandre 
ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for enheten 
for å finne ut om enheten støtter NFC.

Hvis -enheten ikke støtter NFC eller hvis du 
ikke er sikker:

Følg fremgangsmåten for Koble til 
mobilenheten.

Hvis enheten støtter NFC: Følg instruksjonene for “Koble sammen enheter 
med NFC” på side 24.

Merk: Hvis enheten støtter Bluetooth-sammenkobling via NFC, kan bruke begge 
metodene for sammenkobling.

Koble til mobilenheten
1. Trykk -knappen på fjernkontrollen, og velg Bluetooth på skjermen på 

fjernkontrollen.

2. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere sammenkoblingsmodus for konsollen.

3.  Gå til SoundTouch® app-appen, og velg systemet fra enhetsvalget.

4. Velg Bluetooth .

5. Velg CONNECT.

6. Velg Lifestyle®-systemet fra listen over mobilenheter.

Tips: Se etter det samme navnet som du angav for systemet i appen. 
Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til systemet.

Når sammenkoblet, vises navnet på systemet som tilkoblet i enhetslisten.
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Koble sammen enheter med NFC
1. Pass på at systemet er slått på, lås opp enheten og aktiver Bluetooth- og NFC-

funksjonen. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut mer om disse 
funksjonene.

2. Hold forsiktig NFC-berøringspunktet på mobilenheten inntil området over Bose®-
logoen på toppen av Lifestyle®-konsollen. 

Det kan hende mobilenheten ber deg om å godta sammenkobling.

Kontrollere den tilkoblede mobilenheten 
fra fjernkontrollen
Når sammenkoblet, kan du bruke fjernkontrollen til å få tilgang til de tilkoblede 
mobilenhetene. Velg Bluetooth fra -menyen. Hvis du vil koble til en enhet, 
kan du se side 23.

Du kan bruke fjernkontrollen til å få tilgang til følgende delsett av Bluetooth-funksjoner 
på systemet:
• Koble sammen og koble til enheter.
• Vis tilgjengelig artistinformasjon.
• Styre avspilling (spille av, pause, stoppe eller hoppe til neste spor og så videre).
• Nullstille sammenkoblingslisten.

Koble til med Bluetooth-funksjonen på 
mobilenheten
1. Slå på Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.

Tips: Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg systemet fra listen over mobilenheter.



 N O R S K  -  2 5

BLUETOOTH -T E K N O LO G I

Koble til med fjernkontrollen
Du kan strømme lyd fra enheter til konsollen.

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten.

2. Velg Bluetooth-kilde på -menyen på fjernkontrollen.

Konsollen kobler til den siste enheten som strømmet musikk til systemet.

3. Spill av musikk på enheten.

Koble fra mobilenheter
Deaktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.

Koble sammen en annen mobil enhet
Hvis du vil koble til en annen enhet, trykker du på -knappen og velger Bluetooth-
konfigurering (se side 15).

Koble til en enhet på nytt
• Når konsollen slås på, prøver den å koble seg til den sist tilkoblede enheten. 

Merk: Enheten må være innenfor rekkevidde og slått på.
• Hvis enheten støtter NFC, holder du forsiktig NFC-berøringspunktet på mobilenheten 

inntil området over Bose®-logoen på toppen av Lifestyle®-konsollen. 

Nullstille sammenkoblingslisten for 
Bluetooth
Gå til appen, og velg  > Innstillinger > Systemhøyttaler > Velg høyttaler > 
Bluetooth® > Nullstill listen over Bluetooth®-sammenkoblinger > Nullstill.

Sammenkoblingslisten nullstilles.

Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten for systemet på konsollen.

1. Trykk -knappen. 

2. Velg Bluetooth-konfigurering.

3. Velg Nullstill Bluetooth-sammenkoblingslisten.
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Slå Wi-Fi-funksjonen av
1. Trykk og hold inne -knappen på konsollen i ti sekunder.

2. Slipp -knappen.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen
Systemets Wi-Fi aktiveres automatisk nårt systemet slås på.

Oppdatere systemprogramvaren 
Hvis systemet er tilkoblet hjemmenettverket, ser det etter programvareoppdateringer 
hver gang systemet brukes. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, starter nedlastingen 
automatisk.

Hvis en oppdatering ble lastet ned, vil en tekst på skjermen varsle deg når du slår 
av konsollen, om at den er klar til å installeres. Systemet slås av automatisk etter 
installasjonen.
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Statusindikatorer for systemet
Forsiden av konsollen har en LED-indikator som viser systemstatusen. LED-indikatorene 
lyser i henhold til systemstatus.

LED-indikator på konsollen

Indikatoraktivitet Systemstatus
Av Systemet er slått av

Blinker hvitt Systemet slås på

Lyser hvitt Systemet slås på

Blinker gult Laster ned programvareoppdatering for systemet

Lyser gult Ingen nettverkstilkobling

Lyser rødt Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose®
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LED-indikator for Acoustimass® trådløs bassmodul

Indikatoraktivitet Systemstatus
Blinker gult Klar til sammenkobling

Lyser hvitt Koblet til konsollen

Lyser gult (svakt) Koblet fra konsollen

Blinker hvitt Laster ned programvareoppdatering for systemet

Blinker rødt Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose®

LED-indikator for trådløs mottaker

Indikatoraktivitet Systemstatus
Blinker gult Klar til sammenkobling

Lyser hvitt Koblet til konsollen

Lyser gult (svakt) Koblet fra konsollen

Blinker hvitt Laster ned programvareoppdatering for systemet

Blinker rødt Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose®
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Rengjøring

Ikke la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

• Rengjør overflatene på systemet med den medfølgende rengjøringskluten eller en 
annen myk, tørr klut.

• Ikke bruk spray i nærheten av systemet. 
• Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder 

alkohol, ammoniakk eller slipemidler. 
• Ikke la det komme gjenstander inn i åpningene.

Kundestøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:
• Gå til global.Bose.com/Support/LS600
• Kontakt kundestøtten hos Bose® 

Begrenset garanti
Systemet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på 
global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis 
du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den 
begrensede garantien.

Teknisk informasjon
U.S.A./Canada/internasjonalt: 
• Konsoll: 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25A
• Trådløse mottakere: 100–240 V 50/60 Hz, 30 W
• Trådløs Acoustimass®-bassmodul: 100–240 V  50/60 Hz, 180 W

SERVICE-kontakt
SERVICE-kontakten er bare beregnet på serviceformål. Ikke koble kabler til denne 
kontakten. 

http://global.Bose.com/Support/LS600
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Hvis det oppstår problemer med hjemmeunderholdningssystemet:
• Kontroller at alle systemkomponentene er koblet til et strømuttak.
• Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
• Kontroller statusen til indikatorene for systemstatus (se side 27).
• Flytt systemet bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, 

TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
• Kontroller at systemet er innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren 

eller mobilenheten, slik at det skal fungere slik det skal.

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
Systemet reagerer 
ikke på første bruk av 
fjernkontrollen

• Slå kontrollkonsollen på manuelt fra forsiden av enheten ved å 
trykke Power-knappen .

• Trykk en knapp på fjernkontrollen. Indikatoren for systemstatus på 
konsollen skal blinke ved hvert trykk.

• Kontroller at batteriene i fjernkontrollen er satt riktig i og ikke må 
byttes (se side 42).

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

Fjernkontrollen styrer 
ikke en enhet som ble 
lagt til under første 
konfigurasjon

Koble til IR-senderen (se side 33).

TV-en spiller fremdeles 
av lyd

Deaktiver TV-høyttalerne via menyen for innstillingene for TV-en.

Dårlig videotilkobling fra 
en kilde.

Trykk -knappen på kontrollkonsollen, og velg alternativene 
for konfigurasjon av enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å 
endre en videotilkobling. 

Systemet svarer ikke • Velg en tilkoblet enhet fra -menyen.
• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 

30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.

Problemer relatert til 
HDMI (ARC)

Pass på at systemets HDMI™-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en 
som er merket ARC eller Audio Return Channel. 

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, trykker du på 
-knappen på fjernkontrollen og velger Avansert konfigurering av 
TV-lyd på UNIFY®-menyen (se side 15).
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Symptom Løsning
Problemer relatert til CEC Hvis konsollen bare er koblet til TV-ens HDMI ARC-kontakt, 

kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på 
TV-menyen. Det kan TV-en din refererer til CEC med et annet navn. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for TV-en 
eller trykke på -knappen på fjernkontrollen og velge 
CEC-innstillinger på UNIFY®-menyen (se side 15).

En tilkoblet enhet slås på 
av seg selv

Trykk på -knappen på fjernkontrollen, og velg Veksle på fra 
UNIFY®-menyelementet CEC-innstillinger (se side 15).

Ingen lyd fra systemet • Øk volumet.
• Trykk Mute-knappen  på fjernkontrollen for å sikre at lyden ikke 

er dempet på systemet.
• Kontroller at du har valgt riktig kilde.
• Bla gjennom og test forskjellige kilder.
• Pass på at HDMI™-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en som er 

merket ARC eller Audio Return Channel. Hvis TV-en ikke har en 
HDMI ARC-kontakt, bruker du en sekundær lydkabel i tillegg til 
HDMI-kabelen.

• Hvis du bruker en sekundær lydkabel, setter du kabelen inn en 
kontakt på TV-en som er merket med Audio Output eller OUT.

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

Kan ikke fullføre 
nettverksoppsett

• Velg riktig nettverksnavn, og skriv inn passordet (skiller mellom 
store og små bokstaver).

• Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.
• Start modemet og ruteren på nytt. 

Kan ikke fullføre 
SoundTouch®-oppsettet

• Koble mobilenheten og system til samme Wi-Fi-nettverk.
• Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du 

SYSTEMET ER ALLEREDE KOBLET TIL NETTVERK når du blir bedt 
om det i appen.

• Aktivere Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen.
• Test Internett-tilkoblingen.
• Start mobilenheten på nytt.
• Start modemet og ruteren på nytt. 
• Avinstaller appen, installer appen på nytt og start konfigurasjonen 

på nytt.

LED-statusindikatoren 
for den trådløse 
Acoustimass®-
bassmodulen lyser 
gult (svakt)

• Følg feilsøkingsinstruksjonene på skjermen.
• Trykk på -knappen på kontrollkonsollen eller 

fjernkontrollen, og velg Høyttaleradministrasjon for å kjøre 
oppsettet på nytt (se side 15).

• Koble bassmodulen til med en 3,5 mm stereokabel (se side 43).
• Koble fra strømledningene for Acoustimass, vent i 30 sekunder og 

plugg dem i stikkontakten.

Bassen er for kraftig eller 
for lav

• Juster bassinnstillingen på systemet (se side 19).
• Kjør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 16).
• Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.
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Symptom Løsning
LED-indikatoren for 
status for den trådløse 
mottakeren lyser 
gult (svakt)

• Følg feilsøkingsinstruksjonene på skjermen.
• Trykk -knappen på kontrollkonsollen eller fjernkontrollen, 

og kjør UNIFY®-konfigurasjonen på nytt (se side 16).
• Koble fra strømledningene for mottakerne, vent i 30 sekunder og 

plugg dem i stikkontakten.
• Koble bakhøyttalerne til med kabel (se side 43).

Lyden er forvrengt • Bla gjennom og test forskjellige kilder.
• Reduser volumnivået fra enheter som er tilkoblet kontrollkonsollen.
• Kontroller at lydinngangskabelen fra kildeenheten er tilkoblet og 

ikke skadet.
• Hvis du ikke allerede har kjørt ADAPTiQ®, velger du ADAPTiQ® fra 

UNIFY®-menyen (se side 15).
• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 

30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.

Ingen lyd fra en tilkoblet 
enhet

• Slå enheten på. 
• Bla gjennom og test forskjellige kilder. 
• Se brukerhåndboken for enheten. 

Ikke TV-bilde, bare lyd Kontroller at valget for videoinngang for TV-en er riktig for 
videokilden.

En tilkoblet enhet 
reagerer ikke konsekvent 
på kommandoer fra 
fjernkontrollen

• Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk -knappen på 
kontrollkonsollen. Velg enhetsalternativer, og følg instruksjonene 
på skjermen for å konfigurere enheten på nytt.

• Skift batteriene i fjernkontrollen (se side 42).
• Konfigurer IR-senderen (se side 33).

Uregelmessige bortfall 
av lyd høres på digitale 
koaksiallydenheter

• Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet til konsollen og den 
digitale koaksiallydenheten.

• Bla gjennom og test forskjellige kilder. 
• Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk -knappen på 

kontrollkonsollen. Velg alternativene for den digitale 
koaksiallydenheten, og følg instruksjonene på skjermen for å 
konfigurere enheten på nytt.

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

Ikke alle knappper på 
fjernkontrollen har 
ønsket funksjon ved 
kontroll av TV eller 
kildeenhet

Trykk -knappen på fjernkontrollen, og velg Oppsett av 
TV-fjernkontroll > Avansert konfigurering.

Koble til et nytt eller 
annet nettverk

• Trykk på -knappen, og velg Nettverkskonfigurasjon.
• Hvis nettverksinformasjonen er endret eller du vil koble systemet til 

et annet nettverk, kan du se hjelpen i SoundTouch®-appen.
• Hvis du har problemer med å koble til trådløst, kobler du til 

nettverket med en Ethernet-kabel.



 N O R S K  -  3 3

F E I L S Ø K I N G

Symptom Løsning
Kan ikke spille av 
Bluetooth-lyd

På systemet:

• Koble sammen en mobilenhet ved hjelp av KILDE-skjermbildet 
for Bluetooth.

• Nullstill sammenkoblingslisten for systemet ved hjelp av 
fjernkontrollen:
 - Gå til Bluetooth-kilden, og trykk MORE-knappen  på 

fjernkontrollen.
 - Velg Tømmer liste over sammenkoblinger.

• Prøv å koble sammen en annen mobilenhet.
På den mobile enheten:

• Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt.
• Fjern systemet fra Bluetooth-menyen. Sammenkoble på nytt.
• Se dokumentasjonen for den enheten.
• Se “Ingen lyd fra systemet” på side 31.

Konfigurere IR-senderen
Hvis du har problemer med responsen fra fjernkontrollen og de tilkoblede enhetene, 
anbefaler Bose® at du bruker den medfølgende IR-senderen. 

Merk: Bruk bare IR-senderen hvis du har fjernkontrollproblemer fra en enhet fra 
tredjepart. 

1. Ta IR-senderen ut av boksen  .

2. Koble senderen til IR-kontakten på baksiden av konsollen.

3. Fjern de tre klebeputene fra plastarket som leveres med senderen, og plassere dem 
på de flate undersidene av de tre senderperlene.

Senderperle

4. Fjern plastbaksiden fra klebeputene. 
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5. Plasser de tre IR-perlene inntil kabinettet til enheten eller direkte foran enheten.

6. Test responsen til fjernkontrollen. Hvis problemet fremdeles vedvarer, flytter du IR-
perlene og tester på nytt.

Kontrollere lyden
1. Slå TV-en på.

2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
• Slå kilden på.
• Hvis sekundærkilden er koblet til TV-en, velger du tilhørende TV-inngang. 

3. Slå på konsollen.

Du skal høre et det kommer lyd fra bassmodulen.

Merk: Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se “Feilsøking" på side 31.
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Frontpanel på konsollen
Forsiden av konsollen har følgende innganger:
• Hodetelefoner
• HDMI™-inngang 

Disse inngangene vises på -menyen som AUX (In) og HDMI (Front) når en 
enhet kobles til. De kan brukes til å koble til digitale kameraer, videokameraer, 
mediespillere og en foretrukket mobilenhet.

Frontinngang for hodetelefoner/AUX
Du kan bruke denne 3,5 mm-inngangen til hodetelefonene eller som et lydalternativ 
med din favorittmobilenhet. Hodetelefoninnstillingen er standardalternativet.

Hvis du vil bruk denne inngangen som AUX-inngang, trykker du -knappen på 
fjernkontrollen og velger Hodetelefonkontakt på skjermen. Velg AUX IN på 
-menyen når en enhet kobles til. 

HDMI™-inngang på fronten
Du kan bruke denne inngangen til enheter som har HDMI-utgang. 

Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er 
koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

Baksidepanel på konsollen
HDMI™ Ethernet Service

Høyttalerkontakter Optisk Koaksial Analog

HDMI™ (ARC)

Strøm Feilsøking
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Koble til en AC-2-adapter
1. Bruk skrujernet og vri skruene mot venstre (mot klokken) for å løsne 

kabelkontaktene. 

2. For fremre høyttalere: Sett de bare endene av firepinnerskabelen inn i adapteren 
ved å sette den røde kabelen merket med L+, C+ eller R+ inn i den røde kontakten 
(+) og den umerkede kabelen inn i den sølvfargede kontakten (–).  
For bakre høyttalere: Sett de bare endene av topinnerskabelen inn i adapteren ved å 
sette den røde kabelen merket med + inn i den røde kontakten (+) og den umerkede 
kabelen inn i den sølvfargede kontakten (–).

Merk: Pass på at du bare setter inn metallendene av hver av kablene for å unngå å 
klemme på isolasjonen på kablene. 

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

4. Gjenta trinn 1 til 4 for å koble til den andre adapteren. 
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Installere fronthøyttalerne
UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av fronthøyttalerne 
under trinnet Kablede høyttalere (se side 16). 

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene 
nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

FORSIKTIG: Ikke koble til høyttalerne når konsollen er koblet til en stikkontakt.

Dette trenger du:

Fra boks    :

Jewel Cube®-høyttalere  
(2) 

Jewel Cube®-senterhøyttaler  
(1)

AC-2-adaptere  
(3)

Fronthøyttalerkabel  
(1)

Fra boks   :

Skrujern (1)
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Koble fronthøyttalerne til konsollen
1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-

adapter” på side 36.

2. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med L, inn i høyttaleren til venstre for TV-en.

3. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med R, inn i høyttaleren til høyre for TV-en.

4. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med C+, inn i senterhøyttaleren.

5. Koble den gjenværende enden av sekspinnerskabelen til den sekspinners 
FRONT SPEAKERS-kontakten på baksiden av konsollen.

Merk: Den firepinners FRONT SPEAKERS-kontakten på baksiden av konsollen 
brukes ikke.
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Installere bakhøyttalerne
UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av bakhøyttalerne 
under trinnet Trådløse høyttalere (se side 16). 

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene 
nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

Merk: Hvis du ikke kan bakhøyttalerne sammen med konsollen, kan du også koble dem 
direkte til systemet med en egen høyttalerkabel (følger ikke med). 

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du se side 43.

Dette trenger du:

Fra boks   :

Jewel Cube®-høyttalere (2) Bakhøyttalerkabler (2) AC-2-adaptere (2)

Fra boks  : Fra boks   : Fra boks   :

Trådløse mottakere (2) Strømledninger (2) Skrujern (1)
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Identifisere bryterinnstillinger på 
trådløse mottakere
Bakhøyttalerne kobler til trådløse mottakere for å kommunisere med konsollen. 
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 første trådløse mottakeren er satt til L (venstre). 

2. Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til R (høyre). 

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

Koble til bakhøyttalerne
1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-

adapter” på side 36. 

2. Sett adapteren inn på baksiden av høyttaleren.

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

Du skal høre eller føle et klikk. 

4. Gjenta trinn 1-3 for å koble til den andre høyttaleren. 
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Koble bakhøyttalerne 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 og 2 for å koble til den andre høyttaleren.

Montere høyttalerne
Du kan montere høyttalerne på veggfester, 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.
• 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.

http://www.Bose.com
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Skifte batterier i fjernkontrollen
Skift alle fire batteriene når du merker en tydelig redusert rekkevidde.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.

2. Sett inn fire 1,5 V AA-batterier (IEC LR6). Pass på at symbolene + og - på batteriene 
stemmer overens med + og - inni batteribrønnen.

3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.
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Kan ikke koble den trådløse Acoustimass®-
bassmodulen sammen med konsollen
Hvis du har problemer med å koble bassmodulen sammen trådløst med konsollen, 
kan du også koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med).

Merk: Hvis ikke har en 3,5 mm stereokabel, kan du kontakte en autorisert Bose®-
forhandler eller kundestøtte hos Bose. 

Slik kobler du til 3,5 mm stereokabel:

1. Trykk på SETUP på fjernkontrollen.

2. Velg Høyttaleradministrasjon.

3. Følg instruksjonene på skjermen til meldingen Følgende trinn viser deg hvordan du 
konfigurerer bassmodulen vises på skjermen.

4. Trykk på , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Kan ikke koble de trådløse mottakerne 
sammen med konsollen (bakhøyttalere)
Hvis du ikke kan bakhøyttalerne sammen med konsollen, kan du også koble dem direkte 
til systemet med en egen høyttalerkabel (følger ikke med). Bruk bare denne metoden 
hvis du har problemer med å koble bakhøyttalerne sammen trådløst med konsollen.

Merk: Hvis du vil ha en høyttalerkabel, kontakter du din autoriserte Bose®-forhandler 
eller kundestøtte for Bose. 

Slik monterer du høyttalerkabelen:

1. Trykk på SETUP på fjernkontrollen.

2. Velg Høyttaleradministrasjon.

3. Følg instruksjonene på skjermen til meldingen Følgende trinn viser deg hvordan du 
konfigurerer de bakre høyttalerne vises på skjermen.

4. Trykk på , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

FORSIKTIG: Ikke bruk uautoriserte kabler for å koble høyttalerne til Bose-systemet. 
Bruk av uautoriserte kabler kan skade Bose-systemet og komponentene.
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