LIFESTYLE 650
®

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.
Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som
uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns
på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Läs de här anvisningarna.
Behåll anvisningarna.
Ge akt på alla varningar.
Följ alla anvisningar.
Använd inte produkten i närheten av vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat
(inklusive förstärkare) som avger värme.
Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna,
tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har
skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt,
om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.
Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk
för elstötar.
Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.
Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.
Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av
medicinsk enhet.
Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas
om det skulle gå sönder.

• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
• Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
• Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får
INTE placeras på eller i närheten av produkten.
• Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
• Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
• Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
• Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera
vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
• Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och
använda denna kontakt.
仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.
• Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen
eller i ett stängt skåp.
• Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
• På undersidan av konsolen finns en etikett med information om produkten.
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OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet
med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den
här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med
anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan
förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan
upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en
eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.
Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att
användarens rätt att använda produkten upphävs.
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor
ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar
emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens
mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.
Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för
produkter för generella användningsområden.
Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.
Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Enheten får endast användas inomhus när den drivs inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

BE

DK
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FR

CY

SK

HU
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MT

PL

CZ

EE

FI

ES

IT

RO

LU

NL

SI

SE

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala
bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information
om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där
du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII
I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer
eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en
godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.
Artikel XIV
Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas
ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala
kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.
Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut
ISM-radiovågor.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
För Europa:
Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.
Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.
Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.
Fjärrkontroll:
Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.
Maximal överföringsstyrka mindre än 10 dBm (10 mW) EIRP.
Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande
bestämmelser.
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Tabell över produktens strömstatus
Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande
normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.
Strömlägen

Erfordrad information om strömstatus

Viloläge

Nätverksanslutet viloläge

≤ 0,5 W

alla nätverkstyper ≤ 2,0 W

< 2,5 timmar

≤ 20 minuter

E.t.

≤ 2,0 W

Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är
anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström

Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är
inaktiverade startas viloläget.

Wi-Fi: Inaktivera genom att hålla nere knappen Källa på konsolen i
10 sekunder. Upprepa för att aktivera Wi-Fi®.
Bluetooth: Inaktivera genom att rensa synkroniseringslistan på
skärmmenyn, fjärrkontrollskärmen eller SoundTouch-appen. Aktivera
genom att synkronisera med en Bluetooth®-källa.
Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom
att sätta i Ethernet-kabeln.

Teknisk information om extern strömförsörjning
Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade
produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782
Tillverkare
Kommersiellt
registreringsnummer

Bose Products B.V.

Tillverkare

Bose Products B.V.

36037901

Kommersiellt
registreringsnummer

36037901
Gorslaan 60

Gorslaan 60
Adress

1441 RG Purmerend

Adress

1441 RG Purmerend
Nederländerna

Nederländerna
Modellidentifiering

S088AP44001252

Modellidentifiering

PSM88W-213

Inspänning

100 V-240 V

Inspänning

100 V-240 V

Ingångsfrekvens, växelström

50 Hz/60 Hz

Ingångsfrekvens, växelström

50 Hz/60 Hz

Utspänning
Utström
Uteffekt
Genomsnittlig aktiv
effektivitet

44V DC
10V DC
1,3A
3,3A
55W
33W

Utspänning
Utström
Uteffekt

44V DC
10V DC
1,3A
3,3A
55W
33W

88,6%

Genomsnittlig aktiv
effektivitet

88,0%

Effektivitet vid låg belastning
(10 %)

87,2%

Effektivitet vid låg belastning
(10 %)

79,0%

Strömförbrukning utan
belastning

0,11W

Strömförbrukning utan
belastning

0,17W
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Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina
Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Giftiga eller farliga ämnen och delar
Bly
(Pb)

Kvicksilver
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Sexvärt krom
(CR(VI))

Polyklorerad bifenyl
(PBB)

Polyklorerad diphenyl
ether (PBDE)

PCB:er
Metall
Plast
Högtalare

x
x
O
x

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

Kablar

x

O

O

O

O

O

Namn

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena
uppställda i GB/T 26572.
x: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över
gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan
Utrustningens namn: Bose® Lifestyle® 650 underhållningssystem, Typ-ID: 420128, 420132, 421088
Begränsade ämnen och kemiska beteckning
Enhet

Bly
(Pb)
○
-

Kvicksilver
(Hg)
○
○
○
○
○

Kadmium
(Cd)
○
○
○
○
○

Sexvärt krom (Cr+6) Polyklorerad bifenyl (PBB)

○
PCB:er
○
Metall
○
Plast
○
Högtalare
○
Kablar
Obs 1! ”○” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

○
○
○
○
○

Polybrominated diphenyl
ether (PBDE)
○
○
○
○
○

Obs 2! Med ”−” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk
Serie- och modellnumren finns på sidan av förpackningen.
Serienummer: ___________________________________________________________________________________
Modellnummer: __________________________________________________________________________________
Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.
Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register
Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.
Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone
EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna
Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676
Mexikoimportör: 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
CMIIT ID är placerad på produktens undersida.
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Säkerhetsinformation
 en här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska
D
säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch-appen och ansluta produkten till internet.
Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.
Boses integritetspolicy finns tillgänglig på Boses webbplats.
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett
tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.
Namnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från
Bose Corporation sker under licens.
Deezer är ett registrerat varumärke som tillhör Blogmusik SAS.
Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround och
logotypen för DTS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder.
© 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.
Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.
Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet
utan licens från Microsoft.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc.
Används med tillstånd.
Prenumeration på SiriusXM Internet Radio säljs separat och är endast tillgänglig för dem som fyllt 18 år och är bosatta i USA eller Puerto
Rico. En SiriusXM Internet Radio-prenumeration i USA görs genom att kunden besöker www.sirius.com eller ringer 1-888-539-7474.
SiriusXM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.
Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.
Utformat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016
Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, OmniJewel, SoundTouch, Unify och den trådlösa not-logotypen är varumärken som tillhör
Bose Corporation.
Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan
föregående skriftlig tillåtelse.

Licensinformation
Du kan visa licensinformationen som gäller för det programpaket som medföljer ditt hemmabiosystem via SoundTouch-appen eller
genom att använda din produkts IP-adress.
SoundTouch-app
1. I appen väljer du Y > Inställningar > Om > Juridik.
2. Välj tillämplig licenstyp.
IP-adress
1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
• SoundTouch-appen: I appen väljer du Y > Inställningar > Om. Välj ditt hemmabiosystem för att visa IP-adressen.
• Trådlös router: Mer information finns i routerns bruksanvisning.
• System: På fjärrkontrollen trycker du på knappen för INSTALLATION. På UNIFY-menyn väljer du Systeminformation > Nätverk
för att visa IP-adressen.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
3. Gå till <IP-adress>/licenses.pdf för att visa tilllämplig licensinformation.
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Uppackning
Delarna i det nya Lifestyle®-underhållningssystemet ligger förpackade i fyra lager, där
vissa av dem innehåller flera lådor med komponenter. Varje låda är märkt med symboler
som visar dess innehåll.

Lager 1
Lager 2
Lager 3
Lager 4

Obs! Om någon del av systemet är skadat eller om glaset på den trådlösa
Acoustimass®-basmodulen är trasigt, ska du inte använda den. Kontakta en
Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst.
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Lager 1
Från lådan

:

Konsol (1)

HDMI™-kabel (1)

Generell fjärrkontroll (1)

AA-batterier (4)

Lager 2
Från lådan

:

Från lådan

Nätadapter för konsol (1)

Elkablar (4)*

:

Bruksanvisning (1)

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

Lager 3
Från lådan

OmniJewel™högtalare (4)

:

Sockel till OmniJewel™högtalare (4)

Kabel till fronthögtalare
(1)

Kablar till bakre
högtalare (2)
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Från lådan

:

OmniJewel™-mittenhögtalare (1)

Från lådan

Kabel för mittenhögtalare (1)

:

ADAPTiQ®-headset (1)

Skruvmejsel (1)

IR-sändare (1)

Lager 4
Från lådan

:

Trådlösa mottagare (2)
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Självhäftande tassar (4)

Från lådan

:

Trådlös Acoustimass®-basmodul (1)

Optisk kabel (1)

FÖRBEREDELSER

Riktlinjer för placering
Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från
systemet. Placera systemet utanför och borta från metallföremål och direktverkande
värmekällor.
Komponent

Rekommenderad placering

Konsol

• Placera konsolen nära komponenterna. Vi rekommenderar att den
placeras nära TV:n.
• Placera INTE TV:n eller andra komponenter på konsolen.
• Placera konsolen i ett välventilerat utrymme.
• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
Obs! Placera kontrollkonsolen så att du lätt kommer åt kontakterna på
baksidan tills systemet är helt installerat.

Trådlös
Acoustimass®basmodul

• Placera basmodulen stående på gummitassarna vid samma vägg som
TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet.
• Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att basmodulen rör
sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
• Se till att fronten på basmodulen är minst 7 cm från andra ytor.
Om porten nedtill på den här sidan blockeras, kommer den akustiska
prestandan av påverkas.
• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

Främre högtalare

• Placera en högtalare till vänster och en till höger om TV:n.
• Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem
på bokhyllans framkant.

Mittenhögtalare

• Placera mittenhögtalaren, med gummitassarna fastsatta, på en stabil
och jämn yta direkt över eller under TV:n.
• Mer information om hur du fäster gummitassarna finns i sidan 38.

Bakre högtalare/
trådlösa mottagare

• Du får bäst ljudkvalitet om du placerar de bakre satellithögtalarna så att
de kommer ovanför och bakom dem som sitter ned samt om de står så
långt ifrån varandra som rummet tillåter.
• Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd
på L (vänster).
• Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd
på R (höger).
• Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa mottagaren
inställd på L till vänster i rummet.
• Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa mottagaren
inställd på R till höger i rummet.
• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten av varje trådlös mottagare.
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Exempel på systemplacering
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UNIFY®-systemet, en översikt
Med UNIFY-systemet får du hjälp att göra de initiala inställningarna och att konfigurera
systemet. Det hjälper dig att välja rätt kablar och ingångar samt att programmera
Bose®-fjärrkontrollen för att styra anslutna enheter.
Obs! Innan du börjar ska du försäkra dig om att du kan avsätta en timme för
systeminstallationen.
Menypost

Vad du kan göra

Bluetooth-inställning

Hantera dina Bluetooth-enheter.

Enhetshantering

Lägga till en enhet eller ett tillbehör i systemet.

Nätverksinställningar

Ansluta systemet till ditt hemmanätverk.

Programvaruuppdatering

Utföra en uppdatering av systemprogramvaran.

Strömbrytarmacro

(strömbrytaren) på fjärrkontrollen så att den kan
Du kan anpassa
sätta på/stänga av systemet, TV:n och andra källenheter samtidigt.

Automatisk avstängning

Förhindra att systemet stängs av automatiskt om det inte tas emot
någon signal på 20 minuter.

Hörlurskontakt

Ställ in standardanvändning för de främre hörlurarna/AUX-ingång
(se sidan 35).

CEC-inställningar

Justera CEC-funktionerna på konsolen.
• På (standard): CEC är aktiverat
• Alternativ På: Förhindrar att CEC-aktiverade enheter laddar den
aktuella källan
• Av: CEC är inaktiverat

ADAPTiQ®

Påbörja ADAPTiQ-ljudkalibrering. När den är slutförd används detta
menyalternativ för att aktivera eller inaktivera ADAPTiQ.

Inställningar för TVfjärrkontroll

Programmera fjärrkontrollen så att den styr din TV.

Avancerad inställning
för TV-ljud

Lär dig mer om HDMI (ARC) och ställ in användning.

Högtalarhantering

Gör om systeminställningarna eller lägg till en extra Acoustimass®trådlös basmodul.

Välj språk

Ändra språk på skärmen.

Självstudie

Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom systemfunktioner
såsom att använda SoundTouch®.

Avsluta

Stänger UNIFY-menyn.
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UNIFY®-installation
Här följer några steg som ingår i den första UNIFY-installationen:
Steg

Syfte

Synkronisera
fjärrkontrollen

Anslut systemets fjärrkontroll till konsolen.

Välja språk

Välj språk i listan på skärmen.

Ansluta till nätverk

Välj och anslut till ditt trådlösa Wi-Fi-nätverk eller till Ethernet.

Programuppdatering

Uppdatera systemprogramvaran för att få de senaste funktionerna.

Trådbundna högtalare

Anslut de främre högtalarna till konsolen.

Trådlösa högtalare

Anslut de bakre högtalarna och den trådlösa Acoustimass®basmodulen till konsolen.

TV-fjärrkontroll

Ställ in systemets fjärrkontroll så att den kontrollerar TV:n.

Lägga till enheter

Anslut ytterligare källenheter.

ADAPTiQ-inställning

Anpassa ljudet i systemet till de akustiska förhållandena i
lyssningsområdet.

Självstudie

Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom övriga
systemfunktioner såsom att använda SoundTouch®.

När de inledande inställningarna är gjorda kan du när som helst öppna UNIFY-menyn för
att ändra systeminställningar och konfiguration. Tryck på knappen
på
fjärrkontrollen för att starta UNIFY-installationen.
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Beskrivning av fjärrkontrollen
Bose® avancerade RF-fjärrkontroll (radiofrekvens) fungerar från alla platser i rummet
utan att du behöver rikta den mot konsolen.
Skärmen på fjärrkontrollen är en viktig del av Lifestyle®-upplevelsen. Den hjälper dig
med källenheter och systeminställningar.
Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika
funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

Skärm
Stänger av/sätter på
Bose®-systemet

Ger åtkomst till
anslutna källenheter

Funktionsknappar
(se sidan 18)

Sätter på/stänger av TV:n

Hem-knapp

Text-TV

Navigeringsplatta
Kontrollerar DVRfunktionen för
kabelboxen

Visa ytterligare
enhetsspecifika
kontroller

Föregående kanal, kapitel
eller val

Uppspelningskontroller
Öppnar SoundTouch®

Öppnar menyn för
UNIFY®-installation

Numerisk knappsats.
Siffrorna 1-6 används
för att spela upp
SoundTouch®-förval.

Ändrar TV-ingång
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Använda SOURCE-knappen
Knappen
används för att växla mellan anslutna källenheter. Aktivera
källenheter med navigeringsplattan på fjärrkontrollen.
Tryck på OK när du markerat en källa för att välja den.

Funktionsknapparna
De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade
funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.
• Kabel/satellitboxfunktioner: Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
• Text-TV-funktioner: Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna
på text-TV-skärmen.

Justera volymen
Om du vill se volymnivån ska du titta på fjärrkontrollens skärm.
• Tryck på + för att öka volymen.
• Tryck på - för att minska volymen.
• Tryck på
för att stänga av och sätta på ljudet.
Obs! Om du fortfarande hör ljud från TV-högtalarna sedan du ställt in systemet, ska du
inaktivera dessa högtalare i TV:ns inställningsmeny.

Använda knappen MORE
Med knappen MORE
får du tillgång till fler alternativ via fjärrkontrollens skärm för
den aktuella källan samt andra systemkontrollfunktioner.
1. Tryck på

.

2. Tryck på

eller

för att välja en funktion på fjärrkontrollens skärm.

3. Tryck på OK.

Menyn AV-UTDATA
På menyn AV-UTDATA visas den aktuella bildupplösningen, bildfrekvens, ljudformat och
antal kanaler för den aktuella källan.
1. Tryck på

på fjärrkontrollen.

2. Välj AV-UTDATA.
3. Tryck på knappen OK.
4. Tryck på EXIT.
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Menyn AV-INSTÄLLNINGAR
På menyn AV-INSTÄLLNINGAR kan du ställa in vissa systeminställningar. Hur många
alternativ som visas beror på vilken källa du har valt. Så här öppnar du menyn:
1. Tryck på

på fjärrkontrollen.

2. Välj AV-INSTÄLLNINGAR.
3. Tryck på knappen OK för att öppna menyn AV-INSTÄLLNINGAR för aktuell källenhet.
4. Tryck på

eller

för att markera det alternativ som ska ändras.

5. Tryck på OK för att välja inställning.
6. Tryck på EXIT när du är klar.
AV inställningen Syfte
SYSTEM AV

Ställ in ljudnivåerna för systemets diskant, bas, center och surround.

SOURCE AV

• LJUD:
- Dialogläget gör tal tydligare.
- Filmläget ger en balanserad återgivning för de flesta
avlyssningssituationer.
- Nattläget anpassar dialogen och volymen vid högt filmljud.
- Musikläget ger optimal musikåtergivning.
• AV SYNC: Anpassar tiden för enhetens ljud och film.
• AUDIO TRACK: Välj mellan flera olika språk.

AVISERING

Visar ett meddelande på fjärrkontrollens skärm när en åtgärd av dig krävs.

ÅTERSTÄLL
STANDARD

Återställer ljudet till standardvärdena.

INFO OM
FJÄRRKONTROLL

Visar fjärrkontrollens serienummer och programversion

Lampknappen på fjärrkontrollen
Tryck på
på baksidan av fjärrkontrollen för att tända bakljuset för knapparna när det
är mörkt i rummet.
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SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från
en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen kommer att fungera som en smart
fjärrkontroll för att styra konsolen.
Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster,
utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma
musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.
Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för ett annat system ska du läsa sidan 21.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen
Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.

• Apple-användare: Ladda ned från App Store
• Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store
• Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned från Amazon Appstore for Android

Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till
systemet i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger
till musikbibliotek och musiktjänster.
När du installerat systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en
smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.
Tips! Du måste använda samma SoundTouch®-konto för alla enheter som är anslutna
till konsolen.
Obs! Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du välja
SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET i appen.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare
global.Bose.com/Support/LS650
Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta:
bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du
kan ställa frågor och få svar.
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Lägga till systemet i ett befintligt konto
Om du redan ställt in SoundTouch® för ett annat system behöver du inte ladda ned
SoundTouch®-appen en gång till.
I appen väljer du

> Inställningar > Lägg till eller återanslut högtalare.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta systemet till ett nytt nätverk
Om nätverksinformationen ändras lägger du till system i ett nytt nätverk. Du gör det
genom att försätta systemet i installationsläget.
1. I appen väljer du

> INSTÄLLNINGAR > SYSTEMHÖGTALARE och sedan systemet.

2. Välj ANSLUT HÖGTALARE.
Appen vägleder dig igenom förloppet.
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Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor,
artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på
SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.
Tänk på följande innan du börjar använda förval:
• Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
• Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara
påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-konsolen.
• Du kan inte ställa in ett förval för en Bluetooth-ljudström eller en kabelansluten
mobil enhet.

Ställa in ett förval
1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

Spela upp ett förval
När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i appen för att spela upp det.

Ställa in ett förval med fjärrkontrollen
1. Tryck på

på fjärrkontrollen för att använda SoundTouch-källan.

2. Tryck och håll ned en siffra (1 – 6) på den numeriska knappsatsen för att tilldela ett
nytt förval.
Du hör en ton som meddelar att ett nytt förval har ställts in.

Välja ett förval med fjärrkontrollen
1. Ge dina favoritstationer ett förval i appen.
2. Tryck på SoundTouch®-knappen
källan.

på fjärrkontrollen för att växla till SoundTouch-

3. Välj ett förval genom att trycka på en siffra (1-6) på den numeriska knappsatsen.
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Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du strömma musik från Bluetooth-enheter
såsom smarttelefoner, surfplattor och andra enheter till konsolen. Innan du kan strömma
musik från en mobil enhet måste du först ansluta enheten till konsolen.

Välja synkroniseringsmetod
Du kan välja att synkronisera den mobila enheten med konsolen genom att använda den
trådlösa Bluetooth-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Vad är NFC?
NFC är en teknik som används i enheter för att etablera en trådlös kommunikation
med en annan enhet genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra.
I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFCkommunikation.
Gör så här om din enhet inte har stöd för
NFC-kommunikation eller och du är osäker:

Följ anvisningarna i ”Ansluta en mobil enhet”.

Om enheten har stöd för NFCkommunikation:

Följ anvisningarna för ”NFC-synkronisering av
enheten” på sidan 24.

Obs! Om din enhet har stöd för Bluetooth-synkronisering med NFC-kommunikation
kan du välja båda metoderna.

Ansluta en mobil enhet
1. Tryck på knappen
fjärrkontrollens skärm.

på fjärrkontrollen och välj sedan Bluetooth på

2. Följ anvisningarna på skärmen för hur du försätter konsolen i synkroniseringsläge.
3. Välj systemet i enhetsväljaren i SoundTouch®-appen.
4. Välj Bluetooth

.

5. Välj ANSLUT.
6. Välj ditt Lifestyle®-system från enhetslistan i mobilen.

Tips! Leta efter namnet som du angav för systemet i appen. Om du inte gav
systemet något namn kommer standardnamnet att visas.
När det är anslutet visas systemets namn i enhetslistan.
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NFC-synkronisering av enheten
1. Lås upp enheten och aktivera Bluetooth- och NFC-funktionerna när systemet är
aktiverat. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
2. Knacka försiktigt med NFC-kontaktpunkten på din mobila enhet mot området
ovanför Bose®-logotypen på Lifestyle®-konsolen.
Du kan nu få en fråga på den mobila enheten om du vill godkänna synkroniseringen.

Kontrollera ansluten mobil enhet med
fjärrkontrollen
När de är synkroniserade kan du använda fjärrkontrollen för att kontrollera anslutna
mobila enheter. Välj Bluetooth på
-menyn. Anslut en enhet, se sidan 23.
Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera olika Bluetooth-funktioner i systemet:
• Synkronisera och ansluta enheter.
• Visa tillgänglig artistinformation.
• Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)
• Rensa synkroniseringslistan.

Ansluta Bluetooth-funktionen på den
mobila enheten
1. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.
Tips! Bluetooth-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.
2. Välj ditt system från enhetslistan i mobilen.
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Ansluta med fjärrkontrollen
Du kan strömma ljud från en enhet till konsolen.
1. Stäng av Bluetooth-funktionen på enheten.
2. Välj Bluetooth-enheten med

-menyn på fjärrkontrollen.

Konsolen ansluts till enheten som senast användes för att strömma ljud till systemet.
3. Spela musik på enheten.

Koppla från en mobil enhet
Stäng av Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.

Synkronisera ytterligare en mobil enhet
Tryck på knappen

och välj ”Bluetooth-inställning” (se sidan 15).

Återanslutning av en enhet
• När konsolen är aktiverad försöker den återansluta till den senast anslutna enheten.
Obs! Enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.
• Om enheten har NFC-stöd, knackar du försiktigt med NFC-kontaktpunkten på din
mobila enhet mot området ovanför Bose®-logotypen på konsolen.

Rensa systemets synkroniseringslista
för Bluetooth
Välj följande i appen:
> Inställningar > Högtalarinställningar > Välj högtalare >
Bluetooth® > Rensa Bluetooth®-synkroniseringslista > Rensa.
Synkroniseringslistan rensas.
Du kan även rensa systemets synkroniseringslista på konsolen.
1. Tryck på knappen

.

2. Välj ”Bluetooth-inställning”.
3. Välj Rensa Bluetooth-synkroniseringslista.
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Inaktivera det trådlösa nätverket
1. Tryck och håll ned knappen
2. Släpp upp knappen

på konsolen i 10 till sekunder.
.

Aktivera det trådlösa nätverket
Systemets trådlösa Wi-Fi-funktion återaktiveras automatiskt när systemets sätts på.

Uppdatera systemprogramvaran
Om systemet är anslutet till nätverket hemma, kommer det att söka efter
programuppdateringar varje gång som det används. Om det finns en uppdatering
kommer den att laddas ned automatiskt.
När en uppdatering har laddats ned visas på skärmen, när du stänger av konsolen,
att den är klar att installeras. Systemet stängs automatiskt av efter installationen.
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Statusindikatorer
På framsidan av konsolen finns en LED-indikator som visar systemets status. LEDindikatorn lyser med ett sken som visar systemets status.

Konsolens LED-indikator

Indikator, aktivitet

Systemläge

Släckt

Systemet är avstängt

Blinkar med vitt ljus

Systemet startas

Fast vitt sken

Systemet har satts på

Blinkar gult

Laddar ned programuppdatering

Lyser med fast gult sken

Ingen nätverksanslutning

Fast rött sken

Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst
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LED-indikator för trådlös Acoustimass®-basmodul

Indikator, aktivitet Systemläge
Blinkar gult

Klar för synkronisering

Fast vitt sken

Ansluten till konsolen

Fast gult (svagt)

Frånkopplad från konsolen

Blinkar med vitt ljus

Laddar ned programuppdatering

Blinkar med rött ljus

Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst

Trådlösa mottagarens LED-indikator

Indikator, aktivitet Systemläge
Blinkar gult

Klar för synkronisering

Fast vitt sken

Ansluten till konsolen

Fast gult (svagt)

Frånkopplad från konsolen

Blinkar med vitt ljus

Laddar ned programuppdatering

Blinkar med rött ljus

Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst
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Rengöring
Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.
• Rengör utsidan av systemet med den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk,
torr trasa.
• Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
• Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol,
ammoniak eller slipmedel.
• Låt inga föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst
Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:
• Gå till global.Bose.com/Support/LS650
• Kontakta Bose® kundtjänst.

Begränsad garanti
Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin
finns på global.Bose.com/warranty.
Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register.
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information
USA/Kanada/Internationellt:
• Konsol: 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
• Trådlösa receivers: 100–240 V 50/60 Hz, 30 W
• Acoustimass®-trådlös basmodul: 100–240 V
50/60 Hz, 180 W

SERVICE-kontakt
SERVICE-kontakten ska endast användas för service. Sätt inte in några kablar i kontakten.
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Gör så här om du får problem med underhållningssystemet:
• Kontrollera att alla systemkomponenter är anslutna till ett eluttag.
• Kontrollera alla kablar.
• Kontrollera indikatorn för systemstatus (se sidan 27).
• Flytta systemet bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa
telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
• Kontrollera att systemet hamnar innanför den rekommenderade räckvidden för den
trådlösa routern eller mobila enheten för att säkerställa funktionen.
Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom
och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan
lösa ditt problem.

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

Lösning

Systemet svarar
inte på aktivitet från
fjärrkontrollen

• Sätt på kontrollkonsolen manuellt på framsidan av enheten genom
att trycka på strömbrytaren
.
• Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Systemstatusindikatorn på
kontrollkonsolen ska blinka vid varje tryckning.
• Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är korrekt isatta och om
de behöver bytas ut (se sidan 43).
• Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i ett fungerande eluttag.

Fjärrkontrollen styr inte
en enhet som lades
till under den första
installationen

Anslut IR-sändaren (se sidan 31).

Du hör fortfarande ljud
från TV:n

Inaktivera TV-högtalarna i TV:ns inställningsmeny.

Dålig videoanslutning
från en källa

-knappen på kontrollkonsolen och välj
Tryck på
installationsalternativ för enheten. Följ anvisningarna på skärmen för
hur du ändrar en videoanslutning.

Systemet svarar inte

• Välj en ansluten enhet på
-menyn.
• Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i ett fungerande eluttag.

Problem med
HDMI (ARC)

Kontrollera att systemets HDMI™-kabel är isatt i TV-kontakten märkt
med ARC eller Audio Return Channel.
Om TV:n saknar HDMI ARC-kontakt ska du trycka på knappen
på fjärrkontrollen och sedan välja ”Avancerad inställning för
TV-ljud” på UNIFY-menyn (se sidan 15).
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Symptom

Lösning

Problem med CEC

Om konsolen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du
kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns
systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn.
Mer information finns i TV:ns bruksanvisning. Du kan även trycka på
knappen
på fjärrkontrollen och välja ”CEC-inställningar”
på UNIFY®-menyn (se sidan 15).

En ansluten enhet sätts
på av sig själv

på fjärrkontrollen och välj sedan ”Alternativ
Tryck på knappen
På” i ”CEC-inställningar” på UNIFY®-menyn (se sidan 15).

Inget ljud från systemet

• Höj volymen.
• Tryck på knappen Mute
på fjärrkontrollen för att kontrollera att
ljudet i systemet inte är avstängt.
• Kontrollera att du har valt rätt källenhet.
• Gå igenom och testa olika källenheter.
• Sätt in HDMI™-kabeln i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio
Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du
använda en annan ljudkabel förutom HDMI-kabeln.
• Om du använder ytterligare en ljudkabel ska du sätta in kabeln i
TV-kontakten märkt med Output eller OUT.
• Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i ett fungerande eluttag.

Det går inte att slutföra
nätverksinställningarna

• Välj rätt nätverksnamn och lösenord (skiftlägeskänsliga).
• Starta om modemet och routern.
• Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.

Det går inte att
slutföra SoundTouch®inställningarna

• Anslut den mobila enheten och systemet till samma trådlösa Wi‑Finätverk.
• Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du
välja SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET i appen.
• Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för
installationen.
• Testa internetanslutningen.
• Starta om den mobila enheten.
• Starta om modemet och routern.
• Avinstallera appen, installera appen på nytt och starta om
installationsprocessen.

Den trådlösa
Acoustimass®basmodulens LEDindikator lyser med fast
gult sken (nedtonat)

• Följ felsökningsanvisningarna på skärmen.
• Tryck på knappen
på konsolen eller fjärrkontrollen och välj
sedan ”Högtalarhantering” för att göra om installationen
(se sidan 15).
• Anslut basmodulen med en 3,5 mm stereokabel. Om du inte har
någon 3,5 mm stereokabel ska du gå till sidan 44.
• Dra ut elkabeln för Acoustimass, vänta i 30 sekunder och sätt
sedan tillbaka den i fungerande eluttag.

Basåtergivningen är för
kraftig eller låg

• Justera basinställningen på systemet (se sidan 19).
• Kör ADAPTiQ®-ljudkalibreringen (se sidan 16).
• Flytta basmodulen bort från väggar och hörn.
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Symptom

Lösning

Den trådlösa
statusindikatorn
lyser med fast gult
sken (nedtonat)

• Följ felsökningsanvisningarna på skärmen.
• Tryck på knappen
på konsolen eller fjärrkontrollen och gör
om UNIFY®-installationen (se)sidan 16.
• Dra ut elkabeln för mottagaren, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i fungerande eluttag.
• Gör en trådbunden anslutning till de bakre högtalarna
(se sidan 44).

Ljudet är förvrängt

• Gå igenom och testa olika källenheter.
• Minska volymen från enheter som är anslutna till kontrollkonsolen.
• Kontrollera att ljudingångskabeln från källenheten är ansluten och
inte skadad.
• Om du inte redan kört ADAPTiQ®, väljer du ADAPTiQ® på UNIFY®menyn (se sidan 15).
• Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i ett fungerande eluttag.

Inget ljud från en
ansluten enhet

• Sätt på enheten.
• Gå igenom och testa olika källenheter.
• Se bruksanvisningen för enheten.

Ingen TV-bild,
men ljudet fungerar

Kontrollera att du valt rätt TV-videoingång för videokällenheten.

• Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheten
En ansluten enhet
och konsolen.
svarar inte alltid på
fjärrkontrollskommandon • Försök att installera enheten igen. Tryck på
-knappen på
kontrollkonsolen. Välj enhetsalternativ och följ anvisningarna på
skärmen för att installera enheten igen.
• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (se sidan 43).
• Installera IR-sändaren (se sidan 31).
Återkommande
ljudbortfall inträffar för
koaxialdigitalt anslutna
ljudenheter

• Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten till konsolen och den
koaxialdigitalt anslutna ljudenheten.
• Gå igenom och testa olika källenheter.
• Försök att installera enheten igen. Tryck på
-knappen på
kontrollkonsolen. Välj den koaxialdigitalt anslutna ljudenheten och
följ anvisningarna på skärmen för att installera enheten på nytt.
• Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan
tillbaka den i ett fungerande eluttag.

på fjärrkontrollen och välj sedan
Alla fjärrkontrollsknappar Tryck på knappen
Inställningar för TV-fjärrkontroll > Avancerad inställning.
fungerar inte på avsett
sätt för att kontrollera en
TV eller källenhet.
Ansluta till ett
nytt nätverk eller
annat nätverk
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• Tryck på knappen
och välj sedan ”Nätverksinställningar”.
• Om nätverksinformationen har ändrats eller om du ansluter till ett
annat nätverk, ska du läsa vad som står i hjälpen i SoundTouch®appen.
• Om du har problem med att ansluta trådlöst ska du ansluta till
nätverket med en Ethernet-kabel.

FELSÖKNING
Symptom

Lösning

Det går inte att spela upp I ditt system:
Bluetooth-ljud
• Synkronisera en mobil enhet med hjälp av skärmen för Bluetoothkällenheten.
• Rensa systemets synkroniseringslista med fjärrkontrollen:
- När Bluetooth-källenheten valts trycker du på knappen MORE
på fjärrkontrollen.
- Välj Rensa synkroniseringslista.
• Prova att synkronisera en annan mobil enhet.
På den mobila enheten:
•
•
•
•

Inaktivera och återaktivera Bluetooth-funktionen.
Ta bort systemet från Bluetooth-menyn. Synkronisera dem igen.
Mer information finns i enhetens dokumentation.
Se ”Inget ljud från systemet” på sidan 31.

Installera IR-sändaren
Om du har problem med hur enheten svarar på kommandon från fjärrkontrollen,
rekommenderar Bose® att du använder den medföljande IR-sändaren.
Obs! Använd IR-sändaren bara om du har problem med fjärrkontrollen från tredje part.
1. Ta ut IR-sändaren från lådan

.

2. Sätt in sändaren i IR-kontakten på baksidan av konsolen.

3. Ta bort tre självhäftande skydd från plastarket som medföljer sändaren och placera
dem på den platta delen på de tre sändarhuvudena.
Sändarhuvud

4. Ta bort plasten för de självhäftande skydden.
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5. Placera de tre IR-huvudena i lådan för enheten eller direkt framför själva enheten.
6. Testa hur fjärrkontrollen svarar. Om du fortfarande upplever problem ska du flytta på
IR-huvudena och testa igen.

Kontrollera ljudet
1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källenhet:
• Sätt på källenheten.
• Om den sekundära källenheten är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång.
3. Sätt på konsolen.
Du ska nu höra ljud från basmodulen.
Obs! Om du inte hör något ljud från basmodulen ska du läsa ”Felsökning”
på sidan 31.
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Framsidan på konsolpanelen
På framsidan av konsolen finns följande ingångar:
• Hörlurar
• HDMI™-ingång
Dessa ingångar visas på
-menyn som AUX IN och HDMI (Front) när respektive
enhet är ansluten. De kan användas för att ansluta digitalkameror, videokameror,
mediespelare och mobila enheter.

Främre hörlurs-/AUX-ingång
Du kan använda denna 3,5 mm ingång för hörlurar eller som ett ljudalternativ för din
mobila enhet. Hörlursinställningen är standard.
För att använda denna ingång som en AUX-ingång, trycker du på knappen
fjärrkontrollen och väljer sedan Hörlursanslutning på skärmen. Välj AUX IN från
-menyn när en enhet har anslutits.

på

Främre HDMI-ingång
Du kan använda den här ingången för enheter som har en HDMI-utgång.
Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika
funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

Baksidan på konsolpanelen
HDMI™ (ARC)

Power

HDMI™

Högtalarkontakter Optisk

Ethernet Service

Koaxial

Analog

Felsökning
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Sätta fast sockeln för OmniJewel™högtalaren
1. Vrid skruvmejseln åt vänster (moturs) för att lossa på klämmorna på sockeln.
2. Främre högtalare: För in de avskalade ändarna på 4-stiftskabeln i sockeln för
OmniJewel™-högtalaren genom att placera den röda ledningen märkt med L+
eller R+ i den röda klämman ( + ) och den omärkta ledningen i silverfärgade
klämman ( – ).
Bakre högtalare: För in de avskalade ändarna på 2-stiftskabeln i OmniJewel™sockeln genom att placera den röda ledningen märkt med + i den röda klämman
( + ) och den omärkta ledningen i den silverfärgade klämman ( – ).

3. Använd en stjärnmejsel för att skruva fast ledningarna i klämmorna genom att vrida
skruvarna på ovansidan av sockeln åt höger (medurs).
4. Håll i OmniJewel™-högtalaren och placera den på sockeln.
Sockeln ska passa precis i högtalarna och ledningarna ska vara riktade bakåt.
5. Sätt fast sockeln i högtalaren genom att för in stjärnmejseln i det runda öppningen
och skruva fast skruven (medurs) tills sockeln sitter säkert.
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Installera de främre högtalarna
Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de främre högtalarna.
Se ”Trådbundna högtalare” (se sidan 16).
Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här
för hur du återställer underhållningssystemet.
TÄNK PÅ: Anslut inte högtalarna medan konsolen är ansluten till ett eluttag.

Du behöver följande:
Från lådan

OmniJewel™högtalare (2)

Från lådan

:

Sockel till
OmniJewel™högtalare (2)

Från lådan

Kabel till
fronthögtalare (1)

:

Skruvmejsel (1)

:

OmniJewel™-mittenhögtalare (1)

Kabel för mittenhögtalare (1)

Självhäftande tassar (4)
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Ansluta de främre högtalarna till konsolen
1. Placera högtalarna enligt anvisningarna i ”Riktlinjer för placering” på sidan 13.
2. Anslut och koppla samman socklarna för OmniJewel™-högtalarna i OmniJewel™högtalarna (se sidan 36).
3. Anslut den formpressade kontakten av 4-stiftskabeln i 4-stiftskontakten för
FRONT SPEAKERS på baksidan av konsolen.

Sätta fast gummitassarna på
mittenhögtalaren
1. Ta ut gummitassarna ur förpackningen

.

2. Placera mittenhögtalaren upp och ned på en mjuk, skyddande yta.
3. Ta bort den skyddande filmen från tassarna.
4. Sätt fast tassarna på undersidans kortsidor.
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Ansluta mittenhögtalaren till konsolen
1. Ta ut kabeln för mittenhögtalarna från förpackningen

.

2. Placera mittenhögtalaren enligt anvisningarna i ”Riktlinjer för placering” på sidan 13.
3. För in kabeln för mittenhögtalaren i avsedd kontakt på baksidan av
mittenhögtalaren.

4. Anslut den formpressade kontakten av 6-stiftskabeln i 6-stiftskontakten för
FRONT SPEAKERS på baksidan av konsolen.
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Installera de bakre högtalarna
Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de bakre högtalarna.
Se ”Trådlösa högtalare” sidan 16.
Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här
för hur du återställer underhållningssystemet.
Obs! Om du inte kan synkronisera de bakre högtalarna med konsolen, kan du välja att
ansluta dem direkt till systemet med en egen högtalarkabel (medföljer ej).
Mer information finns på sidan 44.

Du behöver följande:
Från lådan

:

OmniJewel™-högtalare (2)

Sockel till OmniJewel™högtalare (2)

Från lådan

Från lådan

:

Trådlösa mottagare (2)
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Elkablar (2)

Kablar till bakre högtalare (2)

:

Från lådan

Skruvmejsel (1)

:
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Identifiera omkopplarinställningar på
trådlösa mottagare
De bakre högtalarna är anslutna till trådlösa mottagare för att kunna kommunicera
med konsolen. Mottagarna är förinställda för en vänster och en höger kanal.
Med omkopplaren på framsidan av mottagaren kan du ändra kanalinställningar.
1. Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på L (vänster).
2. Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på R (höger).

Obs! Kontrollera att en trådlös mottagare alltid är inställd för vänster kanal (L) och den
andra för höger kanal (R).

Ansluta de bakre högtalarna
1. Placera högtalaren enligt anvisningarna i ”Riktlinjer för placering” på sidan 13.
2. Anslut och koppla sockeln för OmniJewel™-högtalaren till en OmniJewel™-högtalare
(se sidan 36).
3. För in den andra änden av 2-stiftskabeln i den trådlösa mottagaren.
Du hör eller känner att det klickar.

4. Upprepa steg 1 – 3 för att ansluta andra högtalare.
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Ansluta de bakre högtalarna till ett eluttag
1. Sätt in ena änden av elkabeln i den trådlösa mottagaren.
2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

3. Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in andra högtalare.

Montera högtalarna
Du kan montera högtalarna med väggfästen eller på stativ på golvet eller ett bord.
Om du vill köpa dessa tillbehör ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka
www.Bose.com
TÄNK PÅ:
• Använd endast tillbehör från Bose för att montera högtalarna. Om du använder
monteringstillbehör som inte är godkända, riskerar du att skada Bose-systemet och
dess komponenter.
• Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte
godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller
för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
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Sätta in batterierna i fjärrkontrollen
Byt ut alla fyra batterier när du märker en betydligt begränsad räckvidd.
1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.
2. Sätt in fyra AA-batterier, 1,5 V (IEC LR6). Se till att placera symbolerna + och – på
batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.
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Det går inte att synkronisera den trådlösa
Acoustimass®-basmodulen med konsolen
Om du har problem med att trådlöst ansluta basmodulen till konsolen, kan du istället
välja att ansluta den med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej).
Obs! Om du inte har en 3,5 mm stereokabel ska du kontakta en auktoriserad Bose®återförsäljare eller Bose kundtjänst.
Så här installerar du 3,5 mm stereokabeln:
1. På fjärrkontrollen väljer du INSTALLATION.
2. Välj Högtalarhantering.
3. Följ anvisningarna på skärmen tills meddelandet ”I följande steg får du veta hur du
ställer in basmodulen” visas.
4. Tryck på

och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningarna.

Det går inte att synkronisera trådlösa
mottagare med konsolen (bakre högtalare)
Om du inte kan synkronisera de bakre högtalarna med konsolen, kan du välja att
ansluta dem direkt till systemet med en egen högtalarkabel (medföljer ej). Använd den
här metoden bara om du har problem med att trådlöst ansluta de bakre högtalarna
med konsolen.
Obs! Kontakta en auktoriserad Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst för att få tag
på en högtalarkabel.
Så här installerar du högtalarkabeln:
1. På fjärrkontrollen väljer du INSTALLATION.
2. Välj Högtalarhantering.
3. Följ anvisningarna på skärmen tills meddelandet ”I följande steg får du veta hur du
ställer in de bakre högtalarna” visas.
4. Tryck på

och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningarna.

TÄNK PÅ: Använda inte ledningar som inte är godkända för högtalare i Bose-systemet.
Om du använder ledningar som inte är godkända riskerar du att skada
systemet och dess komponenter.
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