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Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, 
zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami 
określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna 
w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8.  Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia 

(na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9.  Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach 

urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11.  Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest 

używane przez dłuższy czas.
12.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana 

w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do 
wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania 
albo upuszczenia urządzenia.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim 
napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. 

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla 
dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na 
funkcjonowanie implantów medycznych. 

Produkt zawiera powierzchnię ze szkła hartowanego. Należy uważać, by nie dopuścić do uderzenia w tę powierzchnię. 
W przypadku jej rozbicia należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
• NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
• Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł 

otwartego ognia (np. zapalonych świec).
• NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
• NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
• NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
• Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy 

typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
• Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
• Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić 

możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

• Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych takich 
jak wnęki ścienne lub zamknięte szafki.

• Uchwytu ani produktu nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia 
wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).

• Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu konsoli.

http://www.Bose.com/compliance
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UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi 
w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków 
mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia 
komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, 
że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić 
poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:
• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.
W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony 
prawa do korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie 
na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe 
funkcjonowanie.
Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko 
zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.
To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej 
przez komisję FCC i organizację ISED Canada. 
To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem 
promieniującym a ciałem użytkownika.
Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi 
urządzeniami.
Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach 
we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE
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Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć 
do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, 
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, 
skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy
Artykuł XII
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo 
ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz 
sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.
Artykuł XIV
Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku 
stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. 
Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących 
w radiowym pasmie ISM.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Europa:
Zakresy częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.
Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.
Zakres częstotliwości 5725–2483,5 MHz. 
Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP. 
Zdalne sterowanie: 
Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz. 
Maksymalna moc nadawcza poniżej 10 dBm (10mW) EIRP.
Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
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Tabela stanów zasilania urządzenia
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia 
wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez 
rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania
Tryby zasilania

Tryb gotowości Tryb gotowości sieciowej

Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz ≤ 0,5 W Wszystkie typy sieci ≤ 2,0 W

Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb < 2,5 godziny ≤ 20 minut

Pobór mocy w stanie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, 
w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz 
aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej

Nie dotyczy ≤ 2,0 W

Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. 
Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości. 

Wi-Fi: Aby dezaktywować sieć bezprzewodową, należy nacisnąć i przytrzymać 
przez 10 sekund przycisk Source na pilocie. Powtórz powyższe czynności, 
aby aktywować sieć Wi-Fi®.

Bluetooth: Aby dezaktywować tę funkcję, należy wyczyścić listę parowania 
za pomocą menu ekranowego, ekranu pilota lub aplikacji SoundTouch. W celu 
jej aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth®.

Ethernet: Aby dezaktywować sieć, należy odłączyć przewód Ethernet. W celu 
aktywacji należy podłączyć przewód Ethernet.

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz dostarczany 
razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent Bose Products B.V.

Numer rejestracyjny 36037901

Adres

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

Identyfikator modelu S088AP44001252

Napięcie wejściowe 100–240 V

Częstotliwość zasilania AC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe
44 V DC

10 V DC

Prąd wyjściowy
1,3 A

3,3 A

Moc wyjściowa
55 W

33 W

Średnia sprawność podczas 
pracy 88,6%

Efektywność przy niskim 
obciążeniu (10%) 87,2%

Zużycie energii elektrycznej 
w stanie bez obciążenia 0,11 W

Producent Bose Products B.V.

Numer rejestracyjny 36037901

Adres

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

Identyfikator modelu PSM88W-213

Napięcie wejściowe 100–240 V

Częstotliwość zasilania AC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe
44 V DC

10 V DC

Prąd wyjściowy
1,3 A

3,3 A

Moc wyjściowa
55 W

33 W

Średnia sprawność podczas 
pracy 88,0%

Efektywność przy niskim 
obciążeniu (10%) 79,0%

Zużycie energii elektrycznej 
w stanie bez obciążenia 0,17 W
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Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Nazwa części
Ołów 
(Pb) Rtęć (Hg) Kadm 

(Cd)
Sześciowartościowy 

chrom (Cr(VI))
Polibromowany 

bifenyl (PBB)
Polibromowany 

difenyloeter (PBDE)

Obwody drukowane (PCB) X O O O O O

Części metalowe X O O O O O
Części z tworzyw szt. O O O O O O

Głośniki X O O O O O

Kable X O O O O O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O:  Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej 
części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X:  Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej w co najmniej jednym z materiałów jednorodnych, użytych 
w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: System rozrywki domowej Bose® Lifestyle® 650; oznaczenie typu: 420128, 420132, 421088 

Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi

Nazwa części Ołów (Pb) Rtęć (Hg) Kadm (Cd)
Sześciowartościowy 

chrom (Cr(VI))
Polibromowane bifenyle 

(PBB)
Polibromowane 

difenyloetery (PBDE)

Obwody drukowane (PCB) – ○ ○ ○ ○ ○
Części metalowe – ○ ○ ○ ○ ○
Części z tworzyw szt. ○ ○ ○ ○ ○ ○
Głośniki – ○ ○ ○ ○ ○
Kable – ○ ○ ○ ○ ○
Uwaga 1:  Symbol „○” wskazuje, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „−” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji
Numer seryjny i numer modelu znajdują się na boku opakowania.

Numer seryjny:  __________________________________________________________________________________

Numer modelu: __________________________________________________________________________________

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose.  
Można to zrobić w prosty sposób, korzystając z witryny global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone 

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numer telefonu: +886-2-2514 7676
Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.  
Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na dolnym panelu obudowy produktu.

http://global.Bose.com/register
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Informacje dotyczące zabezpieczeń
  Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać 
aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch® i ustanowić połączenie 
produktu z Internetem. Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany 
do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Bose są dostępne w witrynie internetowej firmy Bose.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire i odpowiednie logo są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation 
na podstawie licencji.
Deezer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Blogmusik SAS.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami 
towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na podstawie 
licencji udzielonej przez firmę DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logo DTS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. © 2020 DTS, Inc. 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.
Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.
N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanym w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach.
Pandora, logotyp Pandora i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora 
Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia. 
Subskrypcja radia internetowego SiriusXM jest sprzedawana oddzielnie. Jest ona dostępna tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
i Portoryko w wieku co najmniej 18 lat. Aby subskrybować usługę SiriusXM Internet Radio w Stanach Zjednoczonych, klienci w Stanach 
Zjednoczonych powinni skorzystać z witryny internetowej www.sirius.com lub numeru telefonu 1-888-539-7474.
SiriusXM i wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.
Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology™. Na podstawie licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000–2016
Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, OmniJewel, SoundTouch, Unify i symbol nuty reprezentującej łączność bezprzewodową są 
znakami towarowymi firmy Bose Corporation.
Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639
© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny 
sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Informacje o licencjach
Informacje o licencjach powiązanych z pakietami oprogramowania wykorzystywanymi w ramach systemu kina domowego można 
wyświetlić przy użyciu aplikacji SoundTouch lub adresu IP urządzenia. 
Aplikacja SoundTouch 

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje Y > Ustawienia > Informacje > Informacje prawne.
2. Wybierz właściwy typ licencji. 

Adres IP
1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, posługując się jedną z poniższych metod:

• Aplikacja SoundTouch: W aplikacji wybierz kolejno opcje Y > Ustawienia > Informacje. Aby wyświetlić adres IP, 
wybierz swój system kina domowego. 

• Router bezprzewodowy: Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika routera.
• System: Na pilocie naciśnij przycisk SETUP. Aby wyświetlić adres IP, w menu UNIFY wybierz kolejno opcje Informacje 

o systemie > Sieć. 
2. Na urządzeniu podłączonym do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę.
3. W celu wyświetlenia właściwych informacji o licencjach wpisz <adres IP>/licenses.pdf. 

http://patents.dts.com
http://www.sirius.com
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Rozpakowywanie
Elementy systemu rozrywki domowej Lifestyle® są zapakowane w czterech warstwach, 
przy czym w niektórych z nich znajduje się wiele pudełek z komponentami. Wszystkie 
pudełka są oznaczone ikonami wskazującymi ich zawartość.

Uwaga: Nie wolno korzystać z systemu, jeśli uszkodzeniu uległ jakikolwiek jego 
element lub jeśli szklana powierzchnia konsoli albo bezprzewodowego 
modułu basowego Acoustimass® została stłuczona. Należy powiadomić 
autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi 
Klienta firmy Bose.

Warstwa 1 

Warstwa 2 

Warstwa 3

Warstwa 4 
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Warstwa 1

Z pudełka    :

Konsola (1) Kabel HDMI™ (1) Pilot uniwersalny (1) Baterie AA (4)

Warstwa 2

Z pudełka  : Z pudełka   :

Zasilacz konsoli (1) Przewody zasilające (4)* Podręcznik użytkownika (1)

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. 
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Warstwa 3 

Z pudełka   :

Głośniki 
OmniJewel™ (4)

Podstawy 
OmniJewel™ (4)

Kabel głośników 
przednich (1)

Kable głośników 
tylnych (2)
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Z pudełka  :

Głośnik centralny OmniJewel™ (1) Kabel głośnika centralnego (1) Stopki samoprzylepne (4)

Z pudełka   :

Zestaw słuchawkowy 
ADAPTiQ® (1)

Wkrętak (1) Nadajnik podczerwieni (1) Kabel optyczny (1)

Warstwa 4

Z pudełka  : Z pudełka  :

Odbiorniki bezprzewodowe (2) Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass® (1)
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Zalecenia dotyczące umieszczenia
Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 
0,3–0,9 m od systemu. System należy umieścić poza metalowymi przedmiotami i z dala 
od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Element Zalecenia dotyczące umieszczenia
Konsola • Umieść konsolę w pobliżu innych składników systemu. Zaleca się 

umieszczenie jej blisko telewizora. 
• NIE umieszczaj telewizora ani innego sprzętu na konsoli.
• Umieść konsolę w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. 
• Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Uwaga:  Do momentu całkowitego zainstalowania systemu ustaw konsolę 

sterowania tak, aby ułatwić dostęp do tylnego panelu złączy.

Bezprzewodowy 
moduł basowy 
Acoustimass®

• Ustaw moduł basowy na gumowych podkładkach wzdłuż tej samej 
ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie 
przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia.

• Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować 
przesuwanie modułu basowego (szczególnie w przypadku gładkich 
powierzchni — np. z marmuru, szkła lub polerowanego drewna).

• Przednia strona modułu basowego musi znajdować się w odległości 
co najmniej 8 cm od innych powierzchni. Jeśli otwór umiejscowiony 
w dolnej części tej strony zostanie zablokowany, może to mieć wpływ na 
jakość dźwięku.

• Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Głośniki przednie • Ustaw jeden z głośników po lewej, a drugi po prawej stronie telewizora.
• W przypadku umieszczania głośników na półce należy ustawić je przy 

przedniej krawędzi.

Głośnik centralny • Umieść głośnik centralny na gumowych stopkach na stabilnej i równej 
powierzchni bezpośrednio powyżej lub poniżej telewizora.

• Aby dowiedzieć się więcej o dołączaniu gumowych stopek, 
patrz strona 38.

Głośniki tylne/
odbiorniki 
bezprzewodowe

• Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, umieść głośniki tylne tak, aby 
znajdowały się z tyłu i ponad siedzącymi słuchaczami. Powinny one też 
być rozmieszczone jak najdalej od siebie.

• Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych 
znajduje się w położeniu lewym (L). 

• Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych 
znajduje się w położeniu prawym (R).

•  Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy L z lewej strony 
pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku 
telewizora. 

•  Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy R z prawej strony 
pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku 
telewizora.

• Sprawdź, czy w pobliżu każdego odbiornika bezprzewodowego 
znajduje się gniazdo sieci elektrycznej. 
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Przykładowe umiejscowienie systemu
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Przegląd systemu UNIFY®

Inteligentny system integracji UNIFY prowadzi użytkownika przez proces początkowej 
instalacji i konfiguracji systemu. Ułatwia on wybranie odpowiednich kabli i wejść oraz 
programowanie pilota zdalnego sterownia Bose® w celu obsługi podłączonych urządzeń.

Uwaga: Przed rozpoczęciem upewnij się, czy możesz poświęcić godzinę na 
konfigurację systemu.

Element menu Dostępne czynności
Konfiguracja Bluetooth Zarządzanie urządzeniami Bluetooth.

Zarządzanie 
urządzeniami

Dodanie kolejnego urządzenia lub akcesoriów do systemu.

Konfiguracja sieci Połączenie systemu z siecią domową.

Aktualizacja 
oprogramowania

Aktualizowanie oprogramowania systemu.

Makro przycisku 
zasilania

Dostosowanie przycisku zasilania  na pilocie zdalnego sterowania 
w celu jednoczesnego włączania/wyłączania systemu, telewizora 
i innego źródło sygnału HDMI.

Automatyczne 
wyłączanie

Dezaktywacja automatycznego wyłączania systemu po 20 minutach 
braku sygnału.

Złącze słuchawek Ustawianie domyślnego sposobu użycia przedniego wejścia 
słuchawkowego / wejścia AUX (patrz: strona 35).

Ustawienia systemu 
komunikacji 
dwukierunkowej (CEC)

Dostosowanie funkcji CEC konsoli.

• Domyślnie włączone: funkcja CEC jest włączona
• Alternatywnie włączone: uniemożliwia urządzeniom CEC zmianę 

aktualnie wybranego źródła
• Wył.: funkcja CEC jest wyłączona

ADAPTiQ® Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ. Po zakończeniu 
procesu ta opcja menu umożliwia wyłączenie lub włączenie 
funkcji ADAPTiQ.

Konfiguracja pilota 
telewizora

Programowanie pilota w celu obsługi odbiornika TV.

Zaawansowana 
konfiguracja dźwięku 
z telewizora

Dowiedz się więcej o złączu HDMI (ARC) i skonfiguruj preferowany 
sposób użycia.

Zarządzanie 
głośnikami

Ponowne przejście do konfiguracji głośników systemu lub dodanie 
opcjonalnego bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass®.

Wybór języka Zmiana języka menu ekranowego.

Samouczek Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania 
z najważniejszych funkcji systemu, takich jak SoundTouch®. 

Zamknij Zamknięcie menu UNIFY.
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Konfiguracja UNIFY®

Wstępny proces konfiguracji UNIFY obejmuje następujące kroki:

Krok Cel
Parowanie pilota 
zdalnego sterowania

Połączenie pilota zdalnego sterowania systemem z konsolą.

Wybór języka Wybranie języka z listy wyświetlanej na ekranie.

Łączenie z siecią Wybranie domowej sieci Wi-Fi lub Ethernet i połączenie systemu 
z wybraną siecią.

Aktualizacja 
oprogramowania

Zaktualizowanie oprogramowania systemu w celu uzyskania 
najnowszych funkcji.

Głośniki przewodowe Podłączanie głośników przednich do konsoli.

Głośniki 
bezprzewodowe

Podłączenie głośników tylnych i bezprzewodowego modułu 
basowego Acoustimass® do konsoli.

Pilot zdalnego 
sterowania telewizorem

Skonfigurowanie pilota zdalnego sterowania systemem do obsługi 
telewizora.

Dodawanie urządzeń Podłączenie dodatkowych źródeł.

Kalibracja dźwięku 
ADAPTiQ®

Dostosowanie dźwięku systemu do akustyki obszaru odsłuchowego.

Samouczek Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania 
z pozostałych funkcji systemu takich jak SoundTouch®. 

Po ukończeniu procesu konfiguracji początkowej można w dowolnej chwili wywołać 
menu UNIFY w celu zmiany ustawień i konfiguracji systemu. Naciśnij przycisk  na 
pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć konfigurację UNIFY.
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Opis pilota zdalnego sterowania
Z zaawansowanego pilota radiowego Bose® można korzystać w dowolnym miejscu 
pomieszczenia bez konieczności kierowania go w stronę konsoli. 

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania jest nieodzownym elementem systemu 
Lifestyle®. Prowadzi on użytkownika przez ustawienia źródeł i systemu.

Uwaga: Pilota zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami 
specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

Włączanie/wyłączanie 
systemu Bose®

Wyświetlanie 
dodatkowych 
elementów sterowania 
urządzeniem

Przyciski funkcji 
(patrz: strona 18)

Otwieranie menu 
konfiguracji UNIFY®

Otwieranie systemu 
SoundTouch®

Przycisk Home

Sterowanie funkcjami 
cyfrowej nagrywarki 
wideo w dekoderze 
telewizji kablowej

Dostęp do 
podłączonych źródeł

Wyświetlacz

Włączanie/wyłączanie 
telewizora

Poprzedni kanał, rozdział 
lub wybór

Zmiana wejścia telewizora

Klawiatura numeryczna. 
Cyfry od 1 do 6 
umożliwiają odtwarzanie 
ustawień wstępnych 
systemu SoundTouch®.

Przyciski nawigacyjne

Przyciski sterowania 
odtwarzaniem

Tryb teletekstu
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Używanie przycisku SOURCE
Przycisk  służy do przełączania między podłączonymi źródłami. Dostęp do 
źródeł można uzyskać za pomocą panelu nawigacyjnego na pilocie zdalnego sterowania. 

Po podświetleniu źródła naciśnij przycisk OK, aby je wybrać.

Przyciski funkcji
Przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim na pilocie zdalnego 
sterowania odpowiadają oznaczonym kolorami przyciskom funkcji na dekoderze 
telewizji kablowej/satelitarnej lub funkcjom teletekstu. 
• Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej: więcej informacji można znaleźć 

w podręczniku użytkownika dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. 
• Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, 

nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu. 

Regulacja poziomu głośności
Poziom głośności jest pokazywany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
• Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć poziom głośności.
• Naciśnij przycisk –, aby zmniejszyć poziom głośności.
• Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli po skonfigurowaniu systemu z głośników telewizora nadal dochodzi 
dźwięk, wyłącz głośniki w menu ustawień telewizora.

Używanie przycisku MORE
Przycisk MORE  umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji na 
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, które odnoszą się do aktualnie wybranego 
źródła, a także do innych funkcji sterowania systemem. 

1. Naciśnij przycisk .

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję na wyświetlaczu pilota zdalnego 
sterowania.

3. Naciśnij przycisk OK.

Menu WYJŚCIE AV
Menu WYJŚCIE AV wyświetla aktualnie wybraną rozdzielczość obrazu, szybkość klatek, 
format dźwięku i liczbę kanałów audio dla aktualnie wybranego źródła. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

2. Wybierz opcję WYJŚCIE AV.

3. Naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk EXIT.
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Menu USTAWIENIA AV
Menu USTAWIENIA AV umożliwia dostosowanie niektórych ustawień systemu. Liczba 
wyświetlanych pozycji jest zależna od aktualnie wybranego źródła. Aby uzyskać dostęp 
do menu:

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

2. Wybierz opcję USTAWIENIA AV.

3. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu USTAWIENIA AV dla aktualnie 
wybranego źródła.

4. Naciśnij przycisk  lub , aby zaznaczyć opcję, którą chcesz zmienić.

5. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać ustawienie.

6. Naciśnij przycisk EXIT po zakończeniu.

Ustawienie AV Cel
SYSTEM AV Dostosowanie poziomów niskich i wysokich tonów oraz dźwięku 

centralnego i przestrzennego systemu.

ŹRÓDŁO AV • DŹWIĘK: 
 - Tryb dialogowy zwiększa czystość odtwarzania mowy.
 - Tryb filmu zapewnia zrównoważone odtwarzanie w większości sytuacji.
 - Tryb nocny dostosowuje dialogi i głośność podczas głośnych scen.
 - Tryb muzyki zapewnia zoptymalizowane odtwarzanie muzyki.

• SYNCHRONIZACJA AV: Dostosowanie synchronizacji dźwięku i obrazu 
z urządzenia. 

• ŚCIEŻKA AUDIO: Wybór ścieżki językowej.

POWIADOMIENIE Włącza miganie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania w celu 
powiadomienia o konieczności wprowadzenia danych.

PRZYWRÓĆ 
DOMYŚLNE

Przywracanie domyślnych wartości ustawień dźwięku.

INFORMACJE 
O PILOCIE

Wyświetlenie numeru seryjnego i wersji oprogramowania pilota zdalnego 
sterowania.

Przycisk podświetlania pilota
Naciśnij przycisk  z tyłu pilota zdalnego sterowania, aby podświetlić przyciski 
podczas korzystania w ciemności.
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Aplikacja SoundTouch® umożliwia konfigurowanie systemu SoundTouch® i sterowanie 
nim z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja ta używana na urządzeniu 
przenośnym działa jak pilot zdalnego sterowania konsolą.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch®, dodawać serwisy 
muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować 
i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas 
dodawane są nowe funkcje. 

Uwaga: Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, 
patrz strona 21.

Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®

Pobierz aplikację SoundTouch® firmy Bose® na smartfon lub tablet.

• Urządzenia Apple: do pobrania w sklepie App Store
• Urządzenia z systemem Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
• Urządzenia Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić 
proces konfiguracji, włącznie z dodaniem systemu do sieci Wi-F, utworzeniem konta 
SoundTouch® oraz dodaniem biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Po skonfigurowaniu systemu w domowej sieci Wi-F można nim sterować przy użyciu 
dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci.

Porada: Należy używać tego samego konta SoundTouch® dla wszystkich urządzeń 
podłączonych do konsoli.

Uwaga: Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, wybierz opcję SYSTEM JEST JUŻ 
W SIECI po wyświetleniu monitu w aplikacji.

Centrum pomocy technicznej dla 
właścicieli systemu SoundTouch®

global.Bose.com/Support/LS650

Ta witryna zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które 
obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność 
użytkowników, w której można zamieszczać pytania i odpowiedzi.

http://global.Bose.com/support/LS650
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Dodawanie systemu do istniejącego konta
Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, nie trzeba 
ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

W aplikacji wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Dodaj lub podłącz ponownie głośnik.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie systemu do nowej sieci
W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do nowej sieci. Można to 
zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Głośnik systemu i wskaż 
swój system.

2. Wybierz opcję PODŁĄCZ GŁOŚNIK.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. 
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Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych serwisów 
muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece 
muzycznej. Dostęp do muzyki można uzyskać w dowolnej chwili przy użyciu 
odpowiedniego przycisku w aplikacji SoundTouch®.

Przed rozpoczęciem korzystania z ustawień wstępnych, należy zwrócić uwagę na 
poniższe zasady:
• Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego 

sterowania.
• Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna, należy sprawdzić, 

czy komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą 
siecią co konsola SoundTouch®.

• Nie można konfigurować ustawień wstępnych dla odtwarzania strumieniowego 
poprzez Bluetooth ani dla urządzenia przenośnego podłączonego za pomocą kabla.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego
1. Włącz odtwarzanie strumieniowe muzyki przy użyciu aplikacji.

2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego 
w aplikacji.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego
Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych naciśnij przycisk odpowiedniego ustawienia 
wstępnego w aplikacji, aby je odtworzyć.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego 
przy użyciu pilota zdalnego sterowania
1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do źródła 

SoundTouch.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze numerycznej, 
aby przypisać nowe ustawienie wstępne. 

Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wskazujący, że nowe ustawienie wstępne 
zostało skonfigurowane.

Wybieranie ustawienia wstępnego przy 
użyciu pilota zdalnego sterowania
1. Przypisz ulubione stacje jako ustawienia wstępne w aplikacji.

2. Naciśnij przycisk SoundTouch®  na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na 
źródło SoundTouch.

3. Wybierz ustawienie wstępne, naciskając przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze 
numerycznej. 
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Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki 
ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń z obsługą technologii 
Bluetooth do konsoli. Aby można było odtwarzać strumieniowo muzykę z urządzenia 
przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z konsolą.

Wybór metody parowania
Urządzenie przenośne można sparować z konsolą za pomocą technologii 
bezprzewodowej Bluetooth lub funkcji NFC (Near Field Communication).

Co to jest NFC?
NFC to technologia umożliwiająca ustanowienie bezprzewodowej łączności między 
urządzeniami poprzez zetknięcie ich ze sobą. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie 
obsługuje technologię NFC, skorzystaj z jego podręcznika użytkownika.

Jeśli dane urządzenie nie obsługuje 
technologii NFC lub jeśli masz wątpliwości:

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 
„Podłączanie urządzenia przenośnego”.

Jeśli dane urządzenie obsługuje 
technologię NFC:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi 
w sekcji „Parowanie urządzenia przy użyciu 
funkcji NFC” na stronie 24.

Uwaga: Jeśli dane urządzenie obsługuje parowanie Bluetooth przy użyciu technologii 
NFC, możesz skorzystać z dowolnej metody.

Podłączanie urządzenia przenośnego
1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Bluetooth 

na wyświetlaczu pilota.
2. Aby przełączyć konsolę w tryb parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie.
3.  Wybierz w aplikacji SoundTouch® swój system w obszarze wyboru urządzeń.
4. Wybierz źródło Bluetooth .
5. Wybierz opcję POŁĄCZ.
6. Wybierz swój system Lifestyle® z listy na urządzeniu przenośnym.

Porada: Szukaj nazwy systemu wprowadzonej w aplikacji. Jeśli systemowi nie 
nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia nazwa systemu zostanie wyświetlona na liście urządzeń.
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Parowanie urządzenia przy użyciu 
funkcji NFC
1. Gdy system jest włączony, odblokuj urządzenie i włącz funkcje Bluetooth i NFC. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj się z podręcznikiem 
użytkownika swojego urządzenia.

2. Delikatnie przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do obszaru nad 
logo Bose® w górnej części konsoli Lifestyle®. 

Urządzenie przenośne może wyświetlić monit o zaakceptowanie parowania.

Sterowanie podłączonym urządzeniem 
przenośnym za pomocą pilota zdalnego 
sterowania
Po sparowaniu można używać pilota zdalnego sterowania do obsługi podłączonego 
urządzenia przenośnego. Wybierz pozycję Bluetooth z menu . Aby podłączyć 
urządzenie, patrz: strona 23.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można sterować następującym zestawem funkcji 
Bluetooth w systemie:
• Parowanie i łączenie z urządzeniami.
• Wyświetlanie dostępnych informacji o wykonawcy.
• Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie 

odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)
• Czyszczenie listy parowania.

Łączenie za pomocą funkcji Bluetooth 
w urządzeniu przenośnym
1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

Porada: Menu Bluetooth znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

2. Wybierz swój system z listy na urządzeniu przenośnym.



 P O L S K I  -  2 5

T E C H N O LO G I A  BLUETOOTH

Nawiązywanie połączenia za pomocą 
pilota zdalnego sterowania
Dźwięk z urządzenia można przesyłać strumieniowo do konsoli.

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

2. Na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło Bluetooth, korzystając z menu .

Konsola łączy się z ostatnim urządzeniem, które przesyłało strumieniowo muzykę 
do systemu.

3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Odłączanie urządzenia przenośnego
Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

Sparuj inne urządzenie przenośne
Aby sparować inne urządzenie, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Konfiguracja 
Bluetooth (patrz: strona 15).

Ponowne podłączanie urządzenia
• Konsola podczas włączania podejmie próbę ponownego połączenia się z ostatnio 

podłączonym urządzeniem. 

Uwaga: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu i być włączone.
• Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, delikatnie przytknij punkt dotykowy NFC 

urządzenia przenośnego do obszaru nad logo Bose® w górnej części konsoli. 

Czyszczenie listy parowania Bluetooth 
w systemie
W aplikacji wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Ustawienia głośnika > Wybierz 
głośnik > Bluetooth® > Wyczyść listę parowania Bluetooth® > Wyczyść.

Lista parowania zostanie wyczyszczona.

Listę parowania systemu można także wyczyścić za pośrednictwem konsoli.

1. Naciśnij przycisk . 

2. Wybierz opcję Konfiguracja Bluetooth.

3. Wybierz opcję Wyczyść listę parowania Bluetooth.
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Wyłączanie funkcji Wi-Fi
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk  na konsoli. 

2. Zwolnij przycisk .

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi
Funkcja Wi-Fi systemu włącza się automatycznie po włączeniu zasilania systemu.

Aktualizacja oprogramowania systemu
Jeśli system jest podłączony do sieci domowej, sprawdza on dostępność aktualizacji 
oprogramowania za każdym razem, gdy jest używany. Jeśli dostępna jest aktualizacja, 
zaczyna automatycznie ją pobierać.

Gdy aktualizacja zostanie w całości pobrana, przy wyłączaniu konsoli pojawi się 
komunikat ekranowy informujący, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. 
Po zakończeniu instalacji system automatycznie się wyłączy.
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Wskaźniki stanu systemu
W przedniej części konsoli znajduje się wskaźnik LED pokazujący stan systemu. 
Wskaźnik ten świeci się zgodnie ze stanem systemu.

Wskaźnik LED konsoli

Stan wskaźnika Stan systemu
Wyłączony System jest wyłączony

Miga na biało Trwa uruchamianie systemu

Świeci na biało System włączony

Miga na pomarańczowo Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu

Świeci na pomarańczowo Brak połączenia sieciowego

Świeci na czerwono Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®
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Wskaźnik LED bezprzewodowego modułu basowego 
Acoustimass®

Stan wskaźnika Stan systemu
Miga na pomarańczowo Gotowy do parowania

Świeci na biało Połączony z konsolą

Świeci na żółto 
(przyciemniony)

Odłączony od konsoli

Miga na biało Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu

Miga na czerwono Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem 
Obsługi Klienta firmy Bose®

Wskaźnik LED odbiornika bezprzewodowego

Stan wskaźnika Stan systemu
Miga na pomarańczowo Gotowy do parowania

Świeci na biało Połączony z konsolą

Świeci na żółto 
(przyciemniony)

Odłączony od konsoli

Miga na biało Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu

Miga na czerwono Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem 
Obsługi Klienta firmy Bose®
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Czyszczenie
 Należy chronić system przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do 
otworów w obudowie.

• Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni systemu użyj ściereczki dostarczonej 
z systemem lub innej miękkiej, suchej ściereczki.

• W pobliżu systemu nie wolno rozpylać aerozoli. 
• Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków 

czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne. 
• Należy chronić system przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

Dział Obsługi Klienta
Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:
• Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/LS650
• Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®. 

Ograniczona gwarancja
System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące 
ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie 
global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia 
wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne
Stany Zjednoczone / Kanada / inne kraje: 
• Konsola: prąd stały 10 V, 3,3 A; prąd stały 44 V, 1,25 A
• Odbiorniki bezprzewodowe: 100–240 V, 50/60 Hz, 30 W
• Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass®: 100–240 V   50/60 Hz, 180 W

Złącze SERVICE
Złącze SERVICE jest przeznaczone wyłącznie do celów serwisowych. Nie należy 
podłączać żadnych kabli do tego złącza. 

http://global.Bose.com/support/LS650
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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W przypadku problemów z systemem rozrywki domowej:
• Sprawdź, czy wszystkie składniki systemu są podłączony do gniazda sieciowego.
• Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
• Sprawdź stan wskaźników stanu systemu (patrz strona 27).
• Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, 

telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
• W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw go, tak by znajdował 

się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą 
objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz 
rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Typowe rozwiązania
Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich 
rozwiązania.

Objaw Rozwiązanie
System nie odpowiada 
na polecenia pilota 
zdalnego sterowania

• Włącz ręcznie konsolę, naciskając przycisk Power  z przodu 
urządzenia.

• Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik 
stanu systemu na kontroli sterowania powinien migać przy każdym 
naciśnięciu.

• Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania zostały prawidłowo 
włożone lub czy nie wymagają wymiany (patrz strona 43).

• Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je 
prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Nie można sterować 
za pomocą pilota 
urządzeniem dodanym 
podczas konfiguracji 
wstępnej

Podłącz nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).

Telewizor nadal 
emituje dźwięk

Wyłącz głośniki telewizora, korzystając z menu ustawień w telewizorze.

Słaba jakość połączenia 
wideo ze źródłem

Naciśnij przycisk  na konsoli sterowania i wybierz opcję 
konfiguracji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić połączenie wideo. 

System nie odpowiada • Wybierz podłączone urządzenie z menu .
• Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je 

prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Problemy związane ze 
złączem HDMI (ARC)

Sprawdź, czy kabel HDMI™ listwy dźwiękowej jest podłączony do 
złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. 

Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, naciśnij przycisk  na 
pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Zaawansowane 
ustawienia dźwięku z telewizora w menu UNIFY (patrz: strona 15).
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Objaw Rozwiązanie
Problemy związane 
z funkcją CEC

Jeśli konsola jest podłączona do złącza HDMI ARC telewizora, sprawdź, 
czy w menu systemu w telewizorze włączono funkcję Consumer 
Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może mieć inną nazwę 
w różnych modelach telewizorów. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem 
użytkownika telewizora lub naciśnij przycisk  na pilocie 
zdalnego sterowania i wybierz opcję Ustawienia CEC z menu UNIFY® 
(patrz: strona 15).

Podłączone urządzenie 
przełącza się 
samodzielnie

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz 
opcję Alternatywnie włączone w pozycji Ustawienia CEC menu 
UNIFY® (patrz: strona 15).

System nie 
odtwarza dźwięku

• Zwiększ poziom głośności.
• Naciśnij przycisk Mute  na pilocie zdalnego sterowania, 

aby sprawdzić, czy system nie jest wyciszony.
• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe źródło.
• Przełącz na inne źródła i sprawdź je.
• Sprawdź, czy kabel HDMI™ jest podłączony do złącza telewizora 

z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma 
złącza HDMI ARC, użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI.

• Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza 
telewizora z oznaczeniem Output lub OUT.

• Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je 
prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Nie można ukończyć 
konfiguracji sieci

• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło (z uwzględnieniem 
wielkości liter).

• Uruchom ponownie modem i router. 
• Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet.

Nie można ukończyć 
konfiguracji 
SoundTouch®

• Połącz urządzenie przenośne i system z tą samą siecią Wi-Fi.
• Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, wybierz opcję SYSTEM 

JEST JUŻ W SIECI po wyświetleniu monitu w aplikacji.
• Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do 

konfiguracji.
• Sprawdź połączenie z Internetem.
• Uruchom ponownie urządzenie przenośne.
• Uruchom ponownie modem i router. 
• Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją jeszcze raz, a następnie uruchom 

ponownie system i rozpocznij od nowa proces konfiguracji.

Wskaźnik LED stanu 
bezprzewodowego 
modułu basowego 
Acoustimass® świeci na 
żółto (przyciemniony)

• Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, 
aby rozwiązać problem.

• Naciśnij przycisk  na konsoli sterowania lub pilocie zdalnego 
sterowania i wybierz opcję Zarządzanie głośnikami, aby ponownie 
uruchomić konfigurację (patrz: strona 15).

• Podłącz moduł basowy przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm. 
Jeśli nie masz kabla stereofonicznego 3,5 mm, patrz strona 44.

• Odłącz przewód zasilający modułu basowego Acoustimass, odczekaj 
30 sekund i podłącz go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci 
elektrycznej.
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Objaw Rozwiązanie
Niskie tony są zbyt 
intensywne lub za mało 
intensywne

• Dostosuj poziom niskich tonów systemu (patrz strona 19).
• Przeprowadź kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz strona 16).
• Odsuń moduł basowy od ścian i naroży.

Wskaźnik LED 
stanu odbiornika 
bezprzewodowego 
świeci na żółto 
(przyciemniony)

• Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, 
aby rozwiązać problem.

• Naciśnij przycisk  na konsoli sterowania lub pilocie 
zdalnego sterowania i uruchom ponownie konfigurację UNIFY® 
(patrz: strona 16).

• Odłącz przewody zasilające odbiorników, odczekaj 30 sekund 
i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

• Podłącz głośniki tylne przewodowo (patrz strona 44).

Dźwięk jest 
zniekształcony

• Przełącz na inne źródła i sprawdź je.
• Zmniejsz poziom głośności dla wyjścia urządzeń podłączonych do 

konsoli sterowania.
• Sprawdź, czy kabel wejściowy audio z urządzenia źródłowego jest 

podłączony i nieuszkodzony.
• Jeśli wcześniej nie przeprowadzono kalibracji dźwięku ADAPTiQ®, 

wybierz pozycję ADAPTiQ® z menu UNIFY® (patrz strona 15).
• Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je 

prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Brak dźwięku 
z podłączonego 
urządzenia

• Włącz urządzenie. 
• Przełącz na inne źródła i sprawdź je. 
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku 

użytkownika urządzenia. 

Brak obrazu na 
odbiorniku TV, 
ale słychać dźwięk

Sprawdź, czy wybrane wejście wideo telewizora jest odpowiednie 
dla źródła wideo.

Podłączone urządzenie 
nie zawsze reaguje na 
polecenia z pilota

• Upewnij się, że między urządzeniem a konsolą nie znajdują się żadne 
przeszkody.

• Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk 
 na konsoli sterowania. Wybierz opcje urządzenia i postępuj 

zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby ponownie 
skonfigurować urządzenie.

• Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania (patrz strona 43).
• Skonfiguruj nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).

Przerywany dźwięk 
przy cyfrowym 
koncentrycznym 
połączeniu audio

• Sprawdź, czy kabel audio cyfrowego połączenia koncentrycznego 
jest prawidłowo podłączony do konsoli i urządzenia.

• Przełącz na inne źródła i sprawdź je. 
• Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk 

 na konsoli sterowania. Wybierz opcje cyfrowego 
koncentrycznego połączenia audio i postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi wskazówkami, aby skonfigurować ponownie 
urządzenie.

• Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je 
prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
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Objaw Rozwiązanie
Nie wszystkie przyciski 
pilota zdalnego 
sterowania działają 
w oczekiwany sposób 
podczas sterowania 
telewizorem lub 
urządzeniem 
źródłowym.

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz 
opcję Konfiguracja pilota telewizora > Zaawansowana konfiguracja.

Łączenie z nową lub 
inną siecią

• Naciśnij przycisk  i wybierz opcję Konfiguracja sieci.
• Jeśli nastąpiła zmiana danych sieci lub jeśli chcesz połączyć system 

z inną siecią, skorzystaj z pomocy aplikacji SoundTouch®.
• W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem 

bezprzewodowym użyj kabla Ethernet do połączenia z siecią.

Nie można odtwarzać 
dźwięku Bluetooth

W systemie:

• Sparuj urządzenie korzystając z ekranu ŹRÓDŁO funkcji Bluetooth.
• Wyczyść listę parowania systemu przy użyciu pilota zdalnego 

sterowania:
 - W źródle Bluetooth naciśnij przycisk MORE  na pilocie zdalnego 

sterowania.
 - Wybierz opcję Wyczyść listę parowania.

• Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne.
Na urządzeniu przenośnym:

• Wyłącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth. 
• Usuń system z menu Bluetooth. Przeprowadź ponownie parowanie.
• Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia.
• Patrz: sekcja „System nie odtwarza dźwięku” na stronie 31.

Konfigurowanie nadajnika podczerwieni
W przypadku problemów z reakcją pilota zdalnego sterowania i podłączonych urządzeń, 
firma Bose® zaleca korzystanie z nadajnika podczerwieni dostarczonego z systemem. 

Uwaga: Z nadajnika podczerwieni należy korzystać tylko wtedy, gdy występują 
problemy ze zdalnym sterowaniem urządzeniem innej firmy.

1. Wyjmij nadajnik podczerwieni z pudełka  .

2. Podłącz nadajnik do złącza IR w tylnej części listwy konsoli 
.
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3. Wyjmij trzy samoprzylepne podkładki z plastikowego arkusza dostarczonego 
z nadajnikiem i umieść je na dolnych płaskich powierzchniach trzech końcówek 
nadajnika.

Końcówka nadajnika

4. Usuń plastikowy podkład z podkładek samoprzylepnych. 

5. Umieść trzy końcówki nadajnika podczerwieni w szafce, w której znajduje się 
urządzenie, albo bezpośrednio przed samym urządzeniem.

6. Sprawdź reakcje pilota zdalnego sterowania. Jeśli problem nie ustąpił, 
zmień położenie końcówek nadajnika podczerwieni i sprawdź ponownie.

Sprawdzanie dźwięku
1. Włącz telewizor.

2. Jeśli używany jest dekoder telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
• Włącz to źródło.
• Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie 

wejście telewizora. 

3. Włącz konsolę.

Z modułu basowego powinien dochodzić dźwięk.

Uwaga: Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z modułu basowego, zapoznaj 
się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 30.
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Panel przedni konsoli
Na panelu przednim konsoli znajdują się następujące wejścia:
• Słuchawki
• Wejście HDMI™ 

Wejścia te są dostępne w menu  jako AUX IN i HDMI (Front) tylko wtedy, 
gdy podłączono do nich urządzenie. Mogą być one używane do podłączania kamer 
cyfrowych i analogowych, odtwarzaczy multimedialnych oraz urządzeń przenośnych.

Przednie wejście słuchawkowe/wejście AUX
To wejście 3,5 mm może służyć jako wejście słuchawkowe lub jako wejście audio do 
podłączania ulubionego urządzenia przenośnego. Domyślnie jest ono ustawione jako 
wejście słuchawkowe.

Jeśli chcesz używać go jako wejścia AUX IN, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania i wybierz pozycję Złącze słuchawek z menu ekranowego. Wybierz pozycję 
AUX IN z menu  po podłączeniu urządzenia. 

Przednie wejście HDMI™
Do tego wejścia można podłączyć urządzenia wyposażone w wyjście HDMI. 

Uwaga: Pilota zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami 
specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

Panel tylny konsoli
HDMI™ Ethernet Złącze Service

Złącza 
głośnikowe

Złącze 
optyczne

Złącze 
koncentryczne

Złącze 
analogowe

Złącze HDMI™ (ARC)

Gniazdo 
zasilania

Rozwiązywanie 
problemów
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Podłączanie podstawy OmniJewel™
1. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara), aby poluzować zaciski przewodów w podstawach.

2. Głośniki przednie: Wsuń odsłonięte części 4-stykowego kabla do podstawy 
OmniJewel™: czerwony przewód oznaczony symbolem L+ lub R+ do czerwonego 
zacisku (+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (–).  
Głośniki tylne: Wsuń odsłonięte części 2-stykowego kabla do podstawy 
OmniJewel™: czerwony przewód oznaczony symbolem + do czerwonego zacisku 
(+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (–).

3. Zamocuj przewody w zaciskach, przykręcając wkręty u góry podstawy za pomocą 
wkrętaka krzyżowego (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

4. Podnieś głośnik OmniJewel™ i umieść jego dolną część w podstawie. 

Podstawa powinna pasować do głośnika, gdy zaciski są skierowane do tyłu.

5. Przymocuj podstawę do głośnika, wkładając wkrętak krzyżowy przez okrągły otwór 
i obracając wkręt w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż go dokręcisz.
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Instalowanie głośników przednich
Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników 
przednich podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki przewodowe” 
(patrz strona 16). 

Jeśli przenosi się system po zakończeniu konfiguracji, należy zapoznać się 
z podanymi poniżej instrukcjami w celu ponownej instalacji tylnych elementów 
systemu rozrywki domowej.

PRZESTROGA: Nie należy podłączać głośników, gdy konsola jest podłączona do 
zasilacza sieciowego.

Potrzebne elementy:

Z pudełka   : Z pudełka   :

Głośniki 
OmniJewel™ (2)

Podstawy 
OmniJewel™ (2)

Kabel głośników 
przednich (1)

Wkrętak (1)

Z pudełka  :

Głośnik centralny OmniJewel™ (1) Kabel głośnika centralnego (1) Stopki samoprzylepne (4)
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Podłączanie głośników przednich 
do konsoli
1. Umieść głośniki zgodnie z sekcją „Zalecenia dotyczące umieszczenia” na stronie 13.

2. Podłącz i przymocuj podstawy OmniJewel™ do głośników OmniJewel™ (patrz 
strona 36).

3. Włóż wtyczkę przyłączeniową 4-stykowego kabla do 4-stykowego złącza 
FRONT SPEAKERS w tylnej części konsoli.

Mocowanie gumowych stopek do głośnika 
centralnego
1. Wyjmij gumowe stopki z pudełka .

2. Połóż głośnik centralny do góry nogami na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni.

3. Zdejmij folię ochronną ze stopek.

4. Przymocuj gumowe stopki do spodniej części głośnika centralnego (na obu 
jego końcach).



 P O L S K I  -  3 9

Podłączanie głośnika centralnego 
do konsoli
1. Wyjmij kabel głośnika centralnego z pudełka .

2. Umieść głośnik centralny zgodnie z sekcją „Zalecenia dotyczące umieszczenia” 
na stronie 13.

3. Włóż końcówkę kabla głośnika centralnego do złącza z tyłu głośnika.

4. Włóż wtyczkę przyłączeniową 6-stykowego kabla do 6-stykowego złącza 
FRONT SPEAKERS w tylnej części konsoli.

ZAŁĄCZNIK A:  INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
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Instalowanie głośników tylnych
Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników 
tylnych podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki bezprzewodowe” 
(patrz strona 16). 

Jeśli przenosi się system po zakończeniu konfiguracji, należy zapoznać się 
z podanymi poniżej instrukcjami w celu ponownej instalacji tylnych elementów 
systemu rozrywki domowej.

Uwaga: Jeśli nie można sparować głośników tylnych z konsolą, możesz także 
podłączyć je bezpośrednio do systemu przy użyciu własnego kabla 
głośnikowego (dostępny osobno). 

Aby uzyskać dalsze instrukcje, patrz strona 44.

Potrzebne elementy: 

Z pudełka   :

Głośniki OmniJewel™ (2) Podstawy OmniJewel™ (2) Kable głośników tylnych (2)

Z pudełka  : Z pudełka   : Z pudełka   :

Odbiorniki bezprzewodowe  
(2)

Przewody zasilające (2) Wkrętak (1)
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Sprawdzanie ustawień przełącznika na 
odbiornikach bezprzewodowych
Głośniki tylne komunikują się z konsolą za pomocą odbiorników bezprzewodowych. 
Odbiorniki są fabrycznie wstępnie ustawione na lewy i prawy kanał. Możesz użyć 
przełącznika w przedniej części odbiornika, aby zmienić ustawienia kanałów. 

1. Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się 
w położeniu lewym (L). 

2. Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się 
w położeniu prawym (R). 

Uwaga: Jeden z odbiorników bezprzewodowych musi być zawsze ustawiony 
w położeniu lewym (L), a drugi w położeniu prawym (R). 

Podłączanie głośników tylnych
1. Umieść głośnik zgodnie z sekcją „Zalecenia dotyczące umieszczenia” na stronie 13. 

2. Podłącz i przymocuj podstawę OmniJewel™ do głośnika OmniJewel™ (patrz 
strona 36).

3. Włóż drugą końcówkę dwustykowego kabla do gniazda w odbiorniku 
bezprzewodowym. 

Usłyszysz lub poczujesz kliknięcie. 

4. Powtórz kroki od 1 do 3, aby podłączyć drugi głośnik. 
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Podłączanie głośników tylnych do zasilania
1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do odbiornika bezprzewodowego.

2. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

3. Powtórz kroki 1 i 2, aby podłączyć drugi głośnik.

Mocowanie głośników
Głośniki można zamocować na uchwytach ściennych, stojakach podłogowych lub 
stojakach stołowych. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com

PRZESTROGI: 
• Do mocowania głośników należy używać tylko sprzętu firmy Bose. Korzystanie 

z nieautoryzowanych elementów mocujących może spowodować uszkodzenie 
systemu Bose i jego składników.

• Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały 
zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych 
do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
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Z A Ł ĄC Z N I K  B :  KO N S E R WAC J A  S YS T E M U

Wymiana baterii pilota zdalnego 
sterowania
Gdy wystąpi zauważalny spadek zasięgu działania pilota zdalnego sterowania, należy 
wymienić wszystkie cztery baterie. 

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć komorę baterii w tylnej części pilota.

2. Włóż cztery baterie AA (IEC LR6) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + 
i – zgodnie z oznaczeniami + i – wewnątrz komory.

3. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce.
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ZAŁĄCZNIK C: ALTERNATYWNA KONFIGURACJA PRZEWODOWA

Nie można sparować bezprzewodowego 
modułu basowego Acoustimass® z konsolą
Jeśli występują problemy z bezprzewodowym połączeniem modułu basowego 
z konsolą, możesz także podłączyć go przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm 
(dostępny osobno).

Uwaga: Jeśli nie masz kabla stereofonicznego 3,5 mm, skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem produktów firmy Bose® lub Działem Obsługi Klienta firmy Bose. 

Aby zainstalować moduł przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm:

1. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania.

2. Wybierz pozycję Zarządzanie głośnikami.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do pojawienia się 
komunikatu „Następujące kroki przedstawią sposób konfiguracji modułu basowego”.

4. Naciśnij przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Nie można sparować odbiorników 
bezprzewodowych z konsolą (głośniki 
tylne)
Jeśli nie można sparować głośników tylnych z konsolą, możesz także podłączyć 
je bezpośrednio do systemu przy użyciu własnego kabla głośnikowego (dostępny 
osobno). Z metody tej należy korzystać tylko wtedy, gdy występują problemy 
z bezprzewodowym połączeniem głośników tylnych z konsolą.

Uwaga: Aby uzyskać kabel głośnikowy, skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem produktów firmy Bose® lub Działem Obsługi Klienta firmy Bose. 

Aby zainstalować moduł przy użyciu kabla głośnikowego:

1. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania.

2. Wybierz pozycję Zarządzanie głośnikami.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do pojawienia się 
komunikatu „Następujące kroki przedstawią sposób konfiguracji głośników tylnych”.

4. Naciśnij przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie, aby zakończyć konfigurację.

PRZESTROGA: Nie używać nieautoryzowanych przewodów do łączenia głośników 
z systemem Bose. Korzystanie z nieautoryzowanych przewodów może 
spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego składników.
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