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Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: 
www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8.  Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), 

der producerer varme.
9.  Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.

10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12.  Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, 

hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, 
hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko 
for elektrisk stød.

Dette symbol betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning. 

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare 
medicinske enheds funktion. 

Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, 
hvis glasset splintrer.

• Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
• Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
• Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
• Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
• Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
• Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de 

lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
• Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
• Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
• På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen 

eller i et lukket skab.
• Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller 

andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
• Produktmærkaten er placeret i bunden af konsollen.

http://www.Bose.com/compliance
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BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i 
henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. 
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse 
med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke 
kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-
modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved 
hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos 
mobile satellitsystemer.

Denne enhed overholder FCC’s og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. 

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er 
anført i tabellen.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende 
indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse 
naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette 
produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII
I henhold til ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden 
tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte 
laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal 
brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation 
vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-
radiobølger.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz. 

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP. 

Fjernbetjening: 

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. 

Maksimal sendeeffekt mindre end 10 dBm (10mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de 
gældende regler.
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Tabel over produktets strømtilstand
Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand
Strømtilstande

Standby Netværksstandby

Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz ≤ 0,5 W Alle netværkstyper ≤ 2,0 W

Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden < 2,5 timer ≤ 20 minutter

Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne 
netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, 
ved input på 230 V/50 Hz

I/T ≤ 2,0 W

Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle 
netværk vil aktivere standbytilstand. 

Wi-Fi®: Deaktiver ved at trykke på kildeknappen på konsollen og holde 
den nede i 10 sekunder. Gentag for at aktivere Wi-Fi®.

Bluetooth®: Deaktiver ved at rydde parringslisten ved hjælp af menuen på 
skærmen, fjernbetjeningsskærmen eller SoundTouch-appen. Aktivér ved 
at parre med en Bluetooth®-kilde. 

Ethernet: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktiveres ved at 
indsætte Ethernet-kablet.

Tekniske oplysninger om den eksterne strømforsyning
Den eksterne strømforsyning, som følger med produktet, overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Kommissionens forordning (EU) 2019/1782.

Producent Bose Products B.V.

Virksomhedsregistreringsnummer 36037901

Adresse

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Holland

Modelidentifikator S088AP44001252

Indgangsspænding 100 V-240 V

Indgangsvekselstrømfrekvens 50 Hz/60 Hz

Udgangsspænding
44 V DC

10 V DC

Udgangsstrømstyrke
1,3 A

3,3 A

Udgangseffekt
55 W

33 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet 88,6 %

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

Strømforbrug uden belastning 0,11 W

Producent Bose Products B.V.

Virksomhedsregistreringsnummer 36037901

Adresse

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Holland

Modelidentifikator PSM88W-213

Indgangsspænding 100 V-240 V

Indgangsvekselstrømfrekvens 50 Hz/60 Hz

Udgangsspænding
44 V DC

10 V DC

Udgangsstrømstyrke
1,3 A

3,3 A

Udgangseffekt
55 W

33 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet 88,0 %

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

Strømforbrug uden belastning 0,17 W
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Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ‘‘0’’ er 2010 eller 2020.

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

CMIT-id’et er placeret i bunden af produktet.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Serie- og modelnumre er placeret på siden af æsken.

Serienummer:  __________________________________________________________________________________

Modelnummer: __________________________________________________________________________________

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt 
gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

Sikkerhedsoplysninger
  Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske 
sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch-appen og tilslutte produktet til 
internettet. Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, 
som Bose stiller til rådighed.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, 
der tilhører Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets datterselskaber.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra 
Bose Corporations side finder sted under licens.

Deezer er et registreret varemærke tilhørende Blogmusik SAS.

Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker 
tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Se http://patents.dts.com til DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoet er 
registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. 
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede 
varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette 
produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrsmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. 
Anvendt med tilladelse. 

Abonnement på SiriusXM-internetradio sælges separat og er kun tilgængeligt for personer over 18, der er bosiddende i USA og Puerto Rico. 
Amerikanske kunder skal gå til www.sirius.com eller ringe til 1-888-539-7474 for at få et abonnement på SiriusXM-internetradio i USA.

SiriusXM og alle relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaber. Alle rettigheder 
forbeholdes.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:  
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible og designet af den trådløse node er varemærker tilhørende 
Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden 
forudgående skriftlig tilladelse.

http://global.Bose.com/register
http://patents.dts.com
http://www.sirius.com
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de softwarepakker, som er inkluderet i dit system, via SoundTouch®-appen eller ved at 
bruge dit produkts IP-adresse. 

SoundTouch® app
1. Fra appen skal du vælge Y > Indstillinger > Om > Juridisk.

2. Vælg den relevante licenstype. 

IP-adresse
1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:

• SoundTouch®-appen: Fra appen skal du vælge Y > Indstillinger > Om. Vælg dit system for at få vist IP-adressen.

• Trådløs router: Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.

• System: Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen. I UNIFY®-menuen skal du vælge Systeminfo > Netværk for at få vist 
IP-adressen.

2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til <IP-adresse>/licenses.pdf for at få vist de relevante licensoplysninger. 
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Udpakning
Delene til dit nye Lifestyle®-underholdningssystem er pakket i fire lag, hvoraf flere 
indholder flere æsker med dele. Hver æske har ikoner, der viser dets indhold.

Lag 1 

  

Lag 2 

  

Lag 4 

Lag 3

   

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, eller hvis glasset på konsollen eller det 
trådløse Acoustimass®-basmodul er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt 
din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

S Å DA N  KO M M E R  D U  I  G A N G 
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Lag 1

Fra æske    :

Konsol (1) HDMI™-kabel (1) Universalfjernbetjening (1) AA-batterier (4)

Lag 2

Fra æske  : Fra æske   :

Strømforsyning til konsol (1) Netledninger* Brugervejledning (1)

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.
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Lag 3

Fra æske   :

Virtually Invisible® series II 
højttalere (5)

AC-2-adaptere  
(5)

Kabel til fronthøjttaler  
(1)

Kabel til baghøjttaler  
(1)

Fra æske   :

ADAPTiQ®-
hovedtelefoner (1)

Skruetrækker (1) Infrarød sender (1) Optisk kabel (1)

Lag 4

Fra æske  :

Trådløst Acoustimass®-basmodul (1)

S Å DA N  KO M M E R  D U  I  G A N G
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Retningslinjer for placering
For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en 
afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe og 
direkte varmekilder.

Komponent Anbefalet placering
Konsol • Placer konsollen tæt på komponenterne. Det anbefales at placere 

konsollen tæt på dit tv. 
• Placer IKKE tv’et eller andre komponenter ovenpå konsollen.
• Placer konsollen i et område med god udluftning. 
• Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Bemærk:  Indtil systemet er helt installeret, skal du have 

betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til 
tilslutningspanelet på bagsiden.

Trådløst 
Acoustimass®-
basmodul

• Stil basmodulet på sine gummifødder langs samme væg som dit tv eller 
langs enhver anden væg i den forreste tredjedel af rummet.

• Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få basmodulet til 
at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt 
poleret træ.

• Hold forsiden af basmodulet mindst 8 cm fra enhver anden overflade. Hvis 
porten i bunden af denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.

• Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

Fronthøjttalere • Placer en højttaler til venstre og til højre for tv’et.
• Placer midterhøjttaleren på en stabil og vandret overflade direkte over 

eller under dit tv.
• Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved 

reolens forreste kant.

Baghøjttalere • Anbring baghøjttalerne bagerst i rummet bag seerne i ørehøjde (når de 
sidder) eller højere, hvis det er muligt.

• Placer én højttaler i venstre side og én højttaler i højre side.
• Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved 

reolens forreste kant.
• For en lyd, der rettes direkte mod lytteren, skal højttalerne vende 

mod lytteren.
• For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, 

skal højttalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg. 

S Å DA N  KO M M E R  D U  I  G A N G
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Eksempel på systemplacering

S Å DA N  KO M M E R  D U  I  G A N G
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Oversigt over UNIFY®-systemet
Det intelligente UNIFY-integrationssystem fører dig gennem den indledende proces ved 
opsætningen og konfigurationen af systemet. Det hjælper dig med at vælge de rigtige 
kabler og indgange og med at programmere Bose-fjernbetjeningen til at betjene de 
tilsluttede enheder.

Bemærk: Inden du starter, skal du sørge for, at du kan bruge time til systemopsætning.

Menupunkt Hvad du kan gøre
Indstilling af Bluetooth Administrere dine Bluetooth-enheder.

Enhedshåndtering Tilføje en anden enhed eller at andet tilbehør til systemet.

Netværkskonfiguration Slutte systemet til dit hjemmenetværk.

Softwareopdatering Udføre en opdatering af systemsoftware.

Makro til tænd/sluk-knap Du kan tilpasse tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen, så du kan 
tænde/slukke for dit system, dit tv og en anden HDMI™-kilde samtidigt.

Automatisk slukning Deaktiver dit system fra at slukke automatisk, når der ikke har været 
noget signal i 20 minutter.

Stik til hovedtelefon Angiv standardbrug af din forreste hovedtelefonindgang/AUX-
indgang (se side 35).

CEC-indstillinger Tilpas CEC-funktionaliteten på din konsol.

• Standard aktiveret: CEC er aktiveret
• Alternativ aktiveret: Forhindrer CEC-aktiverede enheder i at ændre 

det aktuelt valgte kilde
• Slukket: CEC er slukket

ADAPTiQ® Starte ADAPTiQ-lydkalibreringsprocessen. Når du er færdig, 
deaktiverer eller aktiverer dette menupunkt ADAPTiQ.

Indstilling af 
fjernbetjening til tv

Programmere fjernbetjeningen til at styre tv’et.

Avanceret tv-
lydopsætning

Få mere at vide om HDMI (ARC), og indstil din foretrukne brug.

Højttaleradministration Gennemgå systemets højttaleropsætning, eller tilføj et ekstra trådløst 
Acoustimass®-basmodul.

Vælg sprog Skifte sprog for skærmvisningen.

Selvstudium En række valgfri procedure hjælper dig gennem systemets 
nøglefunktioner, f.eks. SoundTouch®. 

Exit Luk UNIFY-menuen.

O P S Æ T N I N G  A F  S YS T E M E T
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UNIFY®-konfiguration
Følgende trin er en del af den indledende UNIFY-konfiguration:

Trin Mål
Par fjernbetjeningen Slut systemets fjernbetjening til konsollen.

Vælg sprog Vælg et sprog på listen på skærmen.

Slut til netværket Vælg og opret forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk eller Ethernet.

Softwareopdatering Opdater systemsoftwaren for at få den mest aktuelle funktionalitet.

Ledningsforbundne 
højttalere

Tilslut fronthøjttalerne og baghøjttalerne til konsollen.

Trådløst basmodul Tilslut det trådløse Acoustimass®-basmodul til konsollen.

Fjernbetjening til tv Konfigurer systemets fjernbetjening til at betjene dit tv.

Tilføjelse af enheder Tilslut ekstra kilder.

ADAPTiQ®-opsætning Tilpasser systemets lyd til akustikken i dit lytteområde.

Selvstudium En række valgfri procedurer, der hjælper dig gennem resten af 
systemets funktioner, f.eks. SoundTouch®.

Når du er færdig med den indledende konfiguration, kan du altid får adgang til UNIFY-
menuen, hvis du vil ændre systemopsætning og -konfiguration. Tryk på knappen  
på fjernbetjeningen for at starte UNIFY-opsætning.

O P S Æ T N I N G  A F  SYS T E M E T
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Oversigt over fjernbetjening
Du kan bruge den avancerede Bose RF-fjernbetjening (radiofrekvens), uanset hvor du 
befinder dig i rummet, og uden at du skal pege fjernbetjeningen mod konsollen. 

Fjernbetjeningens display er en vigtig del af din Lifestyle®-oplevelse. Den guider dig 
igennem dine kilder og systemindstillinger.

Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for 
enheder, der er er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

 

Taltastatur.  
Tallene 1-6 afspiller 
SoundTouch®-
forudindstillinger

Navigationsfelt

Afspilningsknapper

Funktionsknapper (se side 18)

Tekst-tv-tilstand

Starter menuen 
UNIFY®-opsætning 

Åbner SoundTouch®

Knappen Hjem

Kontrollerer dvr-
funktionaliteten på 
din satellitmodtager

Giver adgang til 
tilsluttede kilder

Sluk/tænd for Bose-
systemet

Display

Tænder/slukker tv’et

Viser mere 
enhedsspecifikt indhold

Forrige kanal, kapitel 
eller valg

Ændrer tv’ets indgang

B R U G  A F  FJ E R N B E TJ E N I N G
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 B R U G  A F  FJ E R N B E TJ E N I N G

Brug af knappen KILDE
Knappen  bruges til at skifte mellem tilsluttede kilder. Få adgang til kilder ved 
hjælp af navigationsfeltet på din fjernbetjening. 

Når en kilde er fremhævet, skal du trykke på OK for at vælge den.

Funktionsknapper
Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede 
funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner. 
• Kabel-/satellitmodtager-funktioner: se brugervejledningen til din kabel-/

satellitmodtager. 
• Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje 

på en skærm med tekst-tv. 

Justering af lydstyrke
Find lydniveauet på fjernbetjeningens skærm.
• Tryk på + for at øge lydstyrken.
• Tryk på – for at reducere lydstyrken.
• Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Hvis du stadig hører lyd fra tv’ets højttalere, efter at du har opsat systemet, 
skal du deaktivere højttalere ved hjælp af tv’ets menu med indstillinger.

Brug af knappen MERE
Knappen MERE  giver dig adgang til ekstra valg via fjernbetjeningens display, der 
vedrører din aktuelt valgte kilde, samt anden funktionalitet til betjening af systemet. 

1. Tryk på .

2. Tryk på  eller  for at vælge en funktion på fjernbetjeningens display.

3. Tryk på OK.

Menuen AV OUTPUT
Menuen AV OUTPUT viser den aktuelle skærmopløsning, billedfrekvens, lydformat og 
antal lydkanaler for den aktuelt valgte kilde. 

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.

2. Vælg AV OUTPUT.

3. Tryk på knappen OK.

4. Tryk på EXIT.



 D A N S K  -  1 9

 

Menuen AV-INDSTILLINGER
Ved hjælp af menuen AV-INDSTILLINGER kan du tilpasse bestemte systemindstillinger. 
Antallet af elementer, der vises, afhænger af den aktuelt valgte kilde. Sådan får du 
adgang til menuen:

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.

2. Vælg AV-INDSTILLINGER.

3. Tryk på knappen OK for at få vist menuen AV-INDSTILLINGER til den aktuelle kilde.

4. Tryk på  eller  for at fremhæve den indstilling, du vil ændre.

5. Tryk på OK for at vælge indstillingen.

6. Tryk på AFSLUT, når du er færdig.

AV-indstilling Mål
SYSTEM AV Tilpas systemets lydniveauer for diskant, bas, center og surround.

SOURCE AV • Lyd: 
 – Normal tilstand giver en forbedret balanceret afspilning i de 

fleste lyttesituationer.

 – Dialogtilstand forbedrer talens klarhed.

 – Nattilstand tilpasser dialog og lydstyrke i højlydte scener.

 – Direkte tilstand er designet til den reneste og mest 
virkelighedsnære lydoplevelse; anbefales, når du lytter 
til musik.

• AV SYNC: Tilpas timingen mellem din enheds lyd og video. 
• AUDIO TRACK: Vælg mellem flere sprogspor.

MEDDELELSE Aktiverer et blink på din fjernbetjenings display for at give dig 
besked, når der er brug for input.

GENDAN 
STANDARDINDSTILLINGER

Gendanner din lyd til standardværdier.

OPLYSNINGER TIL 
FJERNBETJENING

Viser din fjernbetjenings serienummer og softwareversion.

Knap for fjernbetjeningsbelysning
Tryk på  bag på fjernbetjeningen for at oplyse knappen til baggrundsbelysning, 
hvis der er mørkt.

B R U G  A F  FJ E R N B E TJ E N I N G
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O P S Æ T N I N G  A F  S O U N DTO U C H ® -A P P E N 

Med SoundTouch®-appen kan du indstille og betjene SoundTouch® fra din smartphone, 
tablet eller computer. Ved hjælp af app’en kan din smart-enhed fungere som en 
fjernbetjening til konsollen.

Fra appen kan du administrere dine SoundTouch®-indstillinger, tilføje musiktjenester, 
udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre 
forudindstillinger og streame musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt. 

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du gå 
til side 21.

Hent og installer SoundTouch®-app’en
Download Bose SoundTouch®-appen på din smartphone eller tablet.

• Apple-brugere: download fra App Store
• Android™-brugere: Download fra Google Play™ Store
• Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore for Android

Følg instruktionerne i appen for at afslutte konfigurationen, herunder tilføjelse af 
højttaleren til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et 
musikbibliotek og anvendelse af musiktjenester.

Når du har konfigureret højttaleren til dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene det fra enhver 
smartphone eller tablet på det samme netværk.

Bemærkninger: 
• Du skal bruge den samme SoundTouch®-konto til alle enheder, der er tilsluttet konsollen.
• Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, skal du vælge SYSTEM 

ALREADY ON NETWORK, når du bliver spurgt i app’en. 

SoundTouch® Owner’s Center
worldwide.Bose.com/Support/LS550

Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: 
brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du 
kan skrive spørgsmål og svar.

http://worldwide.Bose.com/Support/LS550
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E K S I S T E R E N D E  S O U N DTO U C H ® - B R U G E R E

Tilføj systemet til en eksisterende konto
Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du ikke 
downloade SoundTouch®- app’en igen.

Fra app’en skal du vælge  > Indstillinger > Tilføj eller genopret forbindelse til højttaler.

App’en fører dig gennem konfigurationen.

Tilslut systemet til et nyt netværk
Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje systemet til dit nye netværk. 
Du kan gøre dette ved at sætte systemet i konfigurationstilstand.

1. Vælg  > Indstillinger > Systemhøjttaler i app’en, og vælg dit system.

2. Vælg TILSLUT HØJTTALER.

App’en fører dig gennem konfigurationen. 
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Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, 
stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. 
Du har når som helst adgang til din musik med et enkelt tryk på en knap ved hjælp af 
SoundTouch®-appen.

Inden du bruger forudindstillinger, skal du være opmærksom på følgende:
• Du kan indstille forudindstillinger fra app’en og fjernbetjeningen.
• Hvis kilden til forudindstillingen er dit musikbibliotek, skal du sørge for, 

at computeren, der gemmer dit musikbibliotek, er tændt og sluttet til det samme 
netværk som SoundTouch®-konsollen.

• Du kan ikke indstille forudindstillinger til en Bluetooth-stream eller kabelbaseret 
mobil enhed.

Indstil en forudindstilling
1. Stream musik ved hjælp af app’en.

2. Samtidig med at musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling og holde 
nede i app’en.

Afspil en forudindstilling
Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstilling i app’en for 
at afspille den.

Indstil en forudindstilling ved hjælp af din 
fjernbetjening
1. Tryk på  på din fjernbetjening for at få adgang til SoundTouch-kilden.

2. Tryk og hold nede på et nummer (fra 1 – 6) på taltastaturet for at tildele en ny 
forudindstilling. 

En lyd giver dig besked om, at en ny forudstilling er indstillet.

Vælg en forudindstilling ved hjælp af din 
fjernbetjening
1. Tildel dine foretrukne stationer som forudindstillinger i app’en.

2. Tryk på SoundTouch®-knappen  på din fjernbetjening for at skifte til SoundTouch-
kilden.

3. Vælg en forudindstilling ved at trykke på et tal (1-6) på taltastaturet. 

T I L PA S N I N G  A F  F O R U D I N D S T I L L I N G E R
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Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra Bluetooth smartphones, 
tablets, computere eller andre enheder til din konsol. Inden du kan streame musik fra en 
mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med din konsol.

Valg af parringsmetode
Du kan forbinde din mobile enhed med konsollen ved hjælp af den trådløse Bluetooth-
teknologi eller Bluetooth Near Field Communication (NFC).

Hvad er NFC?
NFC er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation mellem 
enheder blot ved at lade dem røre hinanden. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din 
model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed.

Hvis din enhed ikke understøtter NFC, 
eller hvis du er i tvivl:

Følg instruktionerne under ”Tilslut din 
mobile enhed”.

Hvis din enhed understøtter NFC: Følg instruktionerne for ”Tilslut en enhed med 
NFC” på side 24.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter Bluetooth-parring via NFC, kan du bruge begge 
parringsmetoder.

Tilslut en mobil enhed
1. Tryk på knappen  på din fjernbetjening, og vælg Bluetooth på 

fjernbetjeningens display.

2. Følg instruktionerne på skærmen for at sætte din konsol i parringstilstand.

3.  Vælg dit system fra bakken med enheder i SoundTouch®-appen.

4. Vælg Bluetooth .

5. Vælg TILSLUT.

6. Vælg dit Lifestyle®-system på listen med mobile enheder.

Tip: Find det navn, som du indtastede til dit system, i app’en. Hvis du ikke gav 
systemet et navn, vises standardnavnet.

Når systemet er tilsluttet, vises dit systems navn på enhedslisten.

BLUETOOTH -T E K N O LO G I
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Tilslut en enhed med NFC
1. Når systemet er tændt, skal du låse op for din enhed og aktivere Bluetooth- og NFC-

funktioner. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om disse 
funktioner.

2. Tryk forsigtigt NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod området over Bose-
logoet, der findes øverst på Lifestyle®-konsollen. 

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

Betjen en tilsluttet mobil enhed fra 
fjernbetjeningen
Når enhederne er tilsluttet, kan du fjernbetjeningen til at få adgang til dine tilsluttede 
mobile enheder. Vælg Bluetooth i menuen ..  Se side 23 for at parre en enhed.

Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene følgende undersæt af Bluetooth-funktioner 
på dit system:
• Tilslutning af enheder.
• Få vist tilgængelige oplysninger om kunstner.
• Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).
• Ryd parringslisten.

Tilslut ved hjælp af Bluetooth-funktionen 
på din mobile enhed
1. På mobilenheden skal du aktivere Bluetooth-funktionen.

Tip: Bluetooth-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

2. Vælg dit system på listen med mobile enheder.

BLUETOOTH -T E K N O LO G I
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Tilslut ved hjælp af din fjernbetjening
Du kan streame lyd fra en enhed til din konsol.

1. Aktivér Bluetooth-funktionen på din enhed.

2. Vælg Bluetooth-kilden via menuen  på din fjernbetjening.

Konsollen opretter forbindelse til den seneste enhed, der streamede musik til systemet.

3. Afspil musik på enheden.

Frakobling af en mobil enhed
Deaktiver Bluetooth-funktionen på din mobile enhed.

Tilslut endnu en mobilenhed
For at parre en anden enhed skal du trykke på knappen  og vælge Bluetooth-
opsætning (se side 23).

Genopret forbindelse til en enhed
• Når konsollen er tændt, forsøger den at genoprette forbindelse til den senest 

forbundne enhed. 

Bemærk: Den enhed skal være inden for rækkevidde og tændt.
• Hvis din enhed understøtter NFC, skal du forsigtigt trykke NFC-berøringspunktet på 

din mobile enhed mod området over Bose-logoet, der findes øverst på konsollen. 

Ryd systemets Bluetooth-parringsliste
I appen skal du vælge  > Indstillinger > Højttalerindstillinger > Vælg højttaler > 
Bluetooth > Ryd Bluetooth-parringslisten > Ryd.

Parringslisten ryddes.

Du kan også rydde dit systems parringliste på konsollen.

1. Tryk på -knappen. 

2. Vælg Indstilling af Bluetooth.

3. Vælg Ryd Bluetooth-parringsliste.

BLUETOOTH -T E K N O LO G I
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Deaktivering af Wi-Fi-funktion
1. Tryk og hold nede på knappen  på din konsol i 10 sekunder.

2. Slip  knappen.

Genaktivering af Wi-Fi-funktionen
Dit systems Wi-Fi genaktiveres automatisk, når der bliver tændt for dit system.

Opdatering af systemets software 
Hvis dit system er sluttet til dit hjemmenetværk, kigger det efter softwareopdateringer, 
hver gang systemet anvendes. Hvis der findes en tilgængelig opdatering, startet det 
download automatisk.

Hvis en opdatering er helt downloadet, fortæller en tekst på skærmen dig, at den er 
klar til at blive installeret, når du slukket for konsollen. Systemet lukker automatisk efter 
installation.

AVA N C E R E D E  F U N K T I O N E R 
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Systemstatusindikatorer
Foran på konsollen findes en LED-indikator, der viser systemets status. LED-indikatoren 
lyser i henhold til systemets status.

Konsollens LED-indikator

Indikatoraktivitet Systemtilstand
Slukket Systemet er slukket

Blinker hvidt Systemet tændes

Lyser hvidt System er tændt

Blinker gult Downloader softwareopdatering til systemet

Lyser gult Ingen netværksforbindelse

Lyser rødt konstant Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice

S Å DA N  FÅ R  D U  SYS T E M O P LYS N I N G E R
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LED-indikator til det trådløse Acoustimass®-basmodul

Indikatoraktivitet Systemtilstand
Blinker gult Klar til tilslutning

Lyser hvidt Tilsluttet konsollen

Lyser gult 
konstant (svagt)

Frakoblet konsollen

Blinker hvidt Downloader softwareopdatering til systemet

Blinker rødt Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice

S Å DA N  FÅ R  D U  SYS T E M O P LYS N I N G E R
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Rengøring

Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger.

• Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.
• Brug ikke spray i nærheden af systemet. 
• Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, 

ammoniak eller slibemiddel. 
• Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne.

Kundeservice
Yderligere hjælp til at bruge systemet:
• Besøg worldwide.Bose.com/Support/LS550
• Kontakt Boses kundeservice. 

Begrænset garanti
Systemet er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på 
global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på 
global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen 
betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger
USA/Canada/Internationalt: 
• Konsol: 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25A
• Trådløst Acoustimass®-basmodul: 100–240V  50/60 Hz, 180W

P L E J E  O G  V E D L I G E H O L D E L S E

http://worldwide.Bose.com/Support/LS550
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Hvis du har problemer med dit hjemmeunderholdningssystem:
• Sørg for, at alle systemkomponenter er sluttet til en stikkontakt.
• Fastgør alle kabler.
• Tjek indikatorerne for systemstatus (se side 27).
• Flyt systemet væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv’er, 

mikrobølgeovne, etc.).
• Flyt systemet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile 

enhed for at få den bedst egnede drift.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer 
og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan 
løse dit problem.

Almindelige løsninger
Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer.

Symptom Løsning
Systemet reagerer ikke på 
fjernbetjeningens første brug

• Tænd for betjeningskonsollen manuelt foran på enheden ved at 
trykke på knappen Tænd/sluk .

• Tryk et vilkårligt sted på fjernbetjeningen. Systemets 
statusindikator på betjeningskonsollen skal blinke ved hvert tryk.

• Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er installeret korrekt, 
og at de ikke skal udskiftes (se side 41).

• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt 
dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Fjernbetjeningen betjener 
ikke en enhed, der blev tilføjet 
under den første opsætning

Tilslut din infrarøde sender (se side 33).

Tv’et afspiller stadig lyd Deaktiver tv’ets højttalere via tv’ets menu med indstillinger.

Dårlig videoforbindelse fra 
en kilde

Tryk på knappen  på betjeningskonsollen, og vælg din 
enheds opsætningsmuligheder. Følg instruktionerne på skærmen 
for at ændre en videoforbindelse. 

Systemet reagerer ikke • Vælg en tilsluttet enhed i   menuen.
• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt 

dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Problemer relateret til 
HDMI (ARC)

Sørg for, at systemets HDMI™-kabel er sat i et stik på dit tv, der er 
mærket ARC eller Audio Return Channel. 

Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du trykke på knappen 
 på fjernbetjeningen og vælge menuen Avancerede 

lydindstillinger på tv i menuen UNIFY® (se side 15).
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Symptom Løsning
Problemer relateret til CEC Hvis konsollen sluttes til tv’ets HDMI ARC-stik, skal du kontrollere, 

at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv’ets 
systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. 

Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til dit tv eller ved 
at trykke på knappen  på fjernbetjeningen og vælge CEC-
indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).

En tilsluttet enhed skifter selv Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og vælg Alternativ 
aktiveret under CEC-indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).

Ingen lyd fra systemet • Forøg lydstyrken.
• Tryk på knappen Slå lyden fra  på fjernbetjeningen for at 

sikre, at systemets lyd er slået fra.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte kilde.
• Gå igennem og test de forskellige kilder.
• Sørg for, at HDMI™-kablet er sat i et stik på dit tv, der er mærket 

ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI 
ARC-stik, skal du bruge et andet lydkabel udover HDMI-kablet.

• Hvis du bruger et andet lydkabel, skal du sætte kablet i et stik 
på dit tv, der er mærket Output eller OUT.

• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt 
dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Kan ikke gennemføre 
netværksopsætningen

• Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode 
(forskel på små og store bogstaver).

• Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
• Genstart dit modem og din router. 

SoundTouch®-opsætningen 
kan ikke gennemføres

• Tilslut den mobile enhed og systemet til det samme Wi-Fi-
netværk.

• Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, 
skal du vælge SYSTEM ALREADY ON NETWORK, når du bliver 
spurgt i app’en.

• Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen.
• Test din internetforbindelse.
• Genstart din mobile enhed.
• Genstart dit modem og din router. 
• Afinstaller app’en, geninstaller app’en, nulstil systemet, 

og genstart opsætningen.

Det trådløse Acoustimass®-
basmoduls LED-
statusindikator lyser 
konstant gult (dæmpet)

• Følg fejlfindingen på skærmen.
• Tryk på knappen  på betjeningskonsollen eller din 

fjernbetjening, og vælg Højttaleradministration for at køre 
indstillingen igen (se side 15).

• Tilslut basmodulet ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel 
(se side 42).

• Fjern netledningerne til Acoustimass, vent 30 sekunder, og sæt 
dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Bassen er for kraftig eller 
for lav

• Tilpas systemets basindstilling (se side 19).

• Kør ADAPTiQ® lydkalibrering (se side 16).
• Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner.

F E J L F I N D I N G
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Symptom Løsning
Lyden er forvrænget • Gå igennem og test de forskellige kilder.

• Reducer lydudgangsniveauet på alle enheder, der er sluttet til 
betjeningskonsollen.

• Sørg for, at lydindgangskablet fra din kildes enhed er tilsluttet, 
og at det ikke er ødelagt.

• Hvis du ikke tidligere har kørt ADAPTiQ®, skal du vælge 
ADAPTiQ® i UNIFY®-menuen (se side 15).

• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt 
dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Ingen lyd fra en tilsluttet 
enhed

• Tænd enheden. 
• Gå igennem og test de forskellige kilder. 
• Se enhedens brugervejledning. 

Intet tv-billede, men der 
høres lyd

Kontrollér, at valg af tv-videoindgang er korrekt til videokilden.

En tilsluttet enhed 
reagerer ikke ensartet 
på fjernbetjeningens 
kommandoer

• Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen  på 
betjeningskonsollen. Vælg enhedsvalgmulighederne, og følg 
vejledningen på skærmen for at sætte enheden op igen.

• Udskift fjernbetjeningens batterier (se side 41).
• Konfigurer din infrarøde sender (se side 33).

Der er tilbagevendende 
lydudfald på koaksiale, 
digitale lydenheder

• Kontrollér, at lydkablet er korrekt tilsluttet til konsollen og den 
koaksiale, digitale lydenhed.

• Gå igennem og test de forskellige kilder. 
• Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen  på 

betjeningskonsollen. Vælg mulighederne til den koaksiale, 
digitale lydenhed, og følg vejledningen på skærmen for at 
konfigurere enheden igen.

• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt 
dem godt fast i en fungerende stikkontakt.

Ikke alle knapper på 
fjernbetjeningen har 
den ønskede funktion i 
forbindelse med betjening af 
et tv eller en kildeenhed

Tryk på knappen  på din fjernbetjening, og vælg 
Indstilling af fjernbetjening til tv > Avanceret indstilling.

Tilslutning til et nyt netværk 
eller et andet netværk

• Tryk på knappen  og vælg Netværkskonfiguration.
• Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil 

tilslutte systemet til et andet netværk, kan du finde oplysninger 
i hjælpen i SoundTouch®-appen.

• Prøv at oprette forbindelse til netværket ved hjælp af et 
Ethernet-kabel, hvis du har problemer med den trådløse 
forbindelse.
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Symptom Løsning
Kan ikke afspille Bluetooth-
lyd

På dit system:

• Tilslut en mobil enhed ved hjælp af Bluetooth KILDE-skærmen.
• Ryd systemets parringsliste ved hjælp af fjernbetjeningen:

 - På Bluetooth-kilden skal du trykke på knappen MERE  på 
din fjernbetjening.

 - Vælg Ryd Bluetooth-parringsliste.
• Prøv at parre en anden mobil enhed.
På din mobile enhed:

• Deaktiver og genaktiver Bluetooth-funktionen. 
• Fjern systemet fra Bluetooth-menuen. Tilslut igen.
• Se dokumentationen til din enhed.
• Se ”Ingen lyd fra systemet” på side 31.

Konfiguration af den infrarøde sender
Hvis du har problemer med reaktionsevnen på din fjernbetjening og tilsluttede enheder, 
anbefaler Bose brug af den medfølgende infrarøde sender. 

Bemærk: Brug kun den infrarøde sender, hvis du har problemer med fjernbetjeningen 
fra en tredjeparts enhed.

1. Fjern den infrarøde sender fra æsken  .

2. Sæt senderen i IR-stikket bag på konsollen.

3. Fjern tre klæbepuder fra plastfolien, der fulgte med senderen, og placer dem på den 
flade bund til de tre infrarøde kugler.

Kugle til infrarød sender

F E J L F I N D I N G
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4. Fjern plastbagsiden fra klæbepuderne. 

5. Placer de tre infrarøde kugler i kabinettets til din enhed eller direkte foran selve enheden.

6. Test fjernbetjeningens reaktionsevne. Hvis problemet ikke er løst, skal du placere de 
infrarøde kugler på en anden måde og teste igen.

Kontrol af lyden
1. Tænd dit tv.

2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
• Tænd for denne kilde.
• Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang. 

3. Tænd for konsollen.

Du skal nu høre lyd fra basmodulet.

Bemærk: Se side 31, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet.

F E J L F I N D I N G
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Frontkonsolpanel
Konsollens front har følgende indgange:
• Hovedtelefoner
• HDMI™-indgang 

Disse indgange vises i menuen  som AUX (Front) og HDMI (Front), når en 
enhed er tilsluttet. De kan bruges til at tilslutte digitale kameraer, videokameraer, 
medieafspillere og din foretrukne mobile enhed.

Hovedtelefoner/AUX-indgang foran
Du kan bruge denne 3,5 mm-indgang med dine hovedtelefoner, eller som en lydfunktion 
med din foretrukne mobile enhed. Hovedtelefonindstillingen er standardindstillingen.

Hvis du gerne vil bruge denne indgang som en AUX IN, skal du trykke på knappen 
 på din fjernbetjening og vælge Stik til hovedtelefon på skærmens display. 

Vælg AUX IN i menuen , når en enhed er tilsluttet. 

HDMI-indgang på forsiden
Du kan bruge denne indgang til enheder, der har en HDMI-udgang. 

Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for 
enheder, der er er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

Bagkonsolpanel
HDMI™ Ethernet Service

Højttalerstik Optisk Koaksialt Analog

HDMI™ (ARC)

Tænd/sluk Fejlfinding

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N
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Tilslutning af en AC-2-adapter
1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til venstre (mod uret) for at 

løsne ledningerne i terminalerne. 

2. Forreste højttalere: Sæt de afisolerede dele af 4-bens kablet i adapteren ved at 
placere den røde ledning markeret L+, C+ eller R+ i den røde terminal ( + ) og den 
almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal ( – ). 

Bagerste højttalere: Sæt de afisolerede dele af 2-bens kablet i adapteren ved at 
placere den røde ledning markeret L+ eller R+ i den røde terminal ( + ) og den 
almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal ( – ).

Bemærk: Sørg for kun at isætte de afinsolerede dele af hver blotlagt ledning, så du 
undgår at fastspænde ledningsisoleringen. 

3. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til højre (med uret) for at løsne 
ledningerne i terminalerne.

4. Gentag trin 1 – 4 for at tilslutte den anden adapter. 

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N
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Installation af forreste højttalere
UNIFY®-opsætningen guider dig gennem den første installation af dine forreste 
højttalere i trinnet ”Ledningsforbundne højttalere” (se side 16). 

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende 
vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.

FORSIGTIG: Tilslut ikke dine højttalere, mens din konsol er tilsluttet en stikkontakt.

Det skal du bruge:

Fra æske   :

Virtually Invisible® series II 
højttalere (3) 

AC-2-adaptere (3) Kabel til fronthøjttaler (1)

Fra æske   :

Skruetrækker (1)

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N
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Tilslutning af fronthøjttalere til konsollen
1. Slut AC-2-adaptere til de afinsolerede dele af højttalerkablet. Se ”Tilslutning af en 

AC-2-adapter” på side 36.

2. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret L+, i højttaleren til venstre for dit tv.

3. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret L+, i højttaleren til højre for dit tv.

4. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret C+ i højttaleren i midten.

5. Slut den sidste ende af seks-bens kablet til seks-bens ACOUSTIMASS-stikket bag 
på konsollen.

Bemærk: Fire-bens FRONT SPEAKERS-stikket bag på konsollen bruges ikke.

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N
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Installation af baghøjttalere
UNIFY®-opsætningen guider dig gennem den første installation af dine bagerste 
højttalere i trinnet ”Ledningsforbundne højttalere” (se side 16).

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende 
vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.

Det skal du bruge:

Fra æske   :

Virtually Invisible® series II 
højttalere (2) 

Kabel til baghøjttaler (1) AC-2-adaptere (2)

Fra æske   :

Skruetrækker (1)

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N
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Tilslutning af de bagerste højttalere til 
konsollen
1. Slut AC-2-adaptere til de afinsolerede dele af højttalerkablet. Se ”Tilslutning af en 

AC-2-adapter” på side 36. 

2. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret L+ i højttaleren i venstre side af rummet. 

3. Sæt adapteren, der er sluttet til kablet markeret R+ i højttaleren i højre side af rummet. 

4. Tilslut 4-bens kablet i 4-bens REAR SPEAKERS-stikket på konsollens bagside.

Montering af højttalere
Du kan montere højttalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Hvis du vil 
købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din lokale Bose-forhandler eller besøge 
www.Bose.com

FORSIGTIG: 
• Brug kun Bose-hardware til at montere højttalerne. Brug af uautoriserede beslag kan 

ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.
• Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke 

godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få 
oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

A P P E N D I K S  A :  R E F E R E N C E  T I L  I N S TA L L AT I O N

http://www.Bose.com


 

 D A N S K  -  4 1

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Udskift alle fire batterier, når der er markant fald i rækkevidde.

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

2. Installer fire AA (IEC LR6) 1,5V batterier. Match + og – på batterierne med + og – 
mærkerne i batterirummet.

3. Skub låget til batterirummet på plads.

A P P E N D I K S  B :  SYS T E M V E D L I G E H O L D E L S E
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Kan ikke tilslutte det trådløse 
Acoustimass®-basmodul til konsollen
Hvis du har problemer med at forbinde dit basmodul trådløst til din konsol, kan du også 
tilslutte det ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).

Bemærk: Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice, hvis du 
ikke har et 3,5 mm stereokabel. 

Sådan installerer du et 3,5 mm stereokabel:

1. Tryk på SETUP på fjernbetjeningen.

2. Vælg Højttaleradministration.

3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil meddelelsen ”The following steps will show 
you how to set up your bass module” vises.

4. Tryk på , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

APPENDIKS C: ALTERNATIV LEDNINGSFORBUNDET OPSÆTNING 
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