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B E L A N G R I J K E  V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en 
bewaar deze.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 
richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u 
vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8.  Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder 

versterkers) die warmte produceren.
9.  Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt 

waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12.  Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een 

elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, 
als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het 
product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat. 

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare 
medische hulpmiddel. 

Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig 
om met gebroken glas.

• Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
• Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, 

op of bij het product.
• Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
• Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
• Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
• NIET in voertuigen of boten gebruiken.
• De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke 

bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
• Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
• Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds 

goed bereikbaar te zijn.
• Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een 

dichte kast.
• Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters 

of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
• Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van de console.

http://www.Bose.com/compliance
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WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de 
FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een 
woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt 
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er 
geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, 
hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of 
meer van de volgende maatregelen:

• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de 
bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. 
Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 
(2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan 
mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.
Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. 
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.
Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.
Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

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

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt 
voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke 
gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact 
op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer 
van radiofrequente apparaten met laag vermogen)
Artikel XII
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder 
toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen 
niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.
Artikel XIV
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet 
verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit 
niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in 
overeenstemming met de telecommunicatiewet.
Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-
radiogolven uitstralen.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Voor Europa:
Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.
Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
Frequentieband 5725 tot 5850 MHz. 
Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP. 
Afstandsbediening: 
Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz. 
Maximaal zendvermogen minder dan 10 dBm (10 mW) EIRP.
Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke 
regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.
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WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product
Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende 
de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening 
(EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname
Vermogensmodi

Stand-by Netwerk op stand-by

Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een 
ingangsspanning van 230 V/50 Hz

≤ 0,5 W Alle netwerktypen ≤ 2,0 W

Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld < 2,5 uur ≤ 20 minuten

Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade 
netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten 
geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz

N.v.t. ≤ 2,0 W

Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het 
deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld. 

Wi-Fi®: Deactiveer door de knop Source op de console 10 seconden 
ingedrukt te houden. Herhaal dit om Wi-Fi® te activeren.

Bluetooth®: Deactiveer door de koppellijst te wissen via het menu op 
het scherm, de display van de afstandsbediening of de SoundTouch-
applicatie. Activeer door te koppelen met een Bluetooth®-bron. 

Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer 
door de ethernetkabel aan te sluiten.

Technische informatie over de externe voedingsbron
De bij het product bijgeleverde externe voedingsbron voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met 
de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EU) 2019/1782

Fabrikant Bose Products B.V.

KVK-nummer 36037901

Adres

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Nederland

Modelaanduiding S088AP44001252

Ingangsspanning 100-240 V

Ingangsfrequentie (wisselstroom) 50/60 Hz

Uitgangsspanning
44 V (gelijkstroom)

10 V (gelijkstroom)

Uitgangsstroom
1,3 A

3,3 A

Uitgangsvermogen
55 W

33 W

Gemiddelde actieve efficiëntie 88,6%

Efficiëntie bij lage belasting (10%) 87,2%

Opgenomen elektrisch vermogen in 
niet-belaste toestand 0,11 W

Fabrikant Bose Products B.V.

KVK-nummer 36037901

Adres

Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

Nederland

Modelaanduiding PSM88W-213

Ingangsspanning 100-240 V

Ingangsfrequentie (wisselstroom) 50/60 Hz

Uitgangsspanning
44 V (gelijkstroom)

10 V (gelijkstroom)

Uitgangsstroom
1,3 A

3,3 A

Uitgangsvermogen
55 W

33 W

Gemiddelde actieve efficiëntie 88,0%

Efficiëntie bij lage belasting (10%) 79,0%

Opgenomen elektrisch vermogen in 
niet-belaste toestand 0,17 W
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WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “0” is 2010 of 2020.
Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
De CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van het product.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van het product.
Serienummer:  __________________________________________________________________________________

Modelnummer: __________________________________________________________________________________

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. 
Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Het privacybeleid van Bose is in te zien op de Bose-website.

Beveiligingsinformatie
  Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te 
ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch-app te voltooien en het product te verbinden met 
het internet. Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de 
beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van 
Apple Inc.
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. 
en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
Deezer is een gedeponeerd handelsmerk van Blogmusik SAS.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn 
handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Voor DTS-octrooien raadpleegt u http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, Digital Surround 
en het Digital Surround-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten 
en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke 
technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.
Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
Pandora, het Pandora-logo en de zgn. ‘trade dress’ (handelsstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 
Pandora Media, Inc. gebruikt met toestemming. 
Het SiriusXM Internet Radio-abonnement wordt afzonderlijk verkocht en is alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar of ouder 
woonachtig in de VS en Puerto Rico. Als ze zich willen abonneren op SiriusXM Internet Radio in de VS, dienen klanten uit de VS naar 
www.sirius.com te gaan of +1-888-539-7474 te bellen.
SiriusXM en de bijbehorende merken en logo’s zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. en diens dochterondernemingen. Alle rechten 
voorbehouden.
SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in 
de VS en andere landen.
Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology™. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible en het beeldmerk ‘draadloos gebruik’ zijn handelsmerken 
van Bose Corporation.
Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

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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BEKENDMAKINGEN MET BETREKKING TOT LICENTIES

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten die deel uitmaken van uw 
systeem, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van uw product. 

SoundTouch®-app
1. Selecteer in de app Y > Instellingen > Over > Juridische informatie.

2. Selecteer het desbetreffende licentietype. 

IP-adres
1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:

• SoundTouch®-app: Selecteer in de app Y > Instellingen > Over. Selecteer uw systeem om het IP-adres weer te geven.

• Draadloze router: Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.

• Systeem: Druk op de afstandsbediening op de knop SETUP. Selecteer in het UNIFY®-menu Systeeminfo > Netwerk om het 
IP-adres weer te geven.

2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar <IP-adres>/licenses.pdf om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven. 
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Uitpakken
De onderdelen van uw nieuwe Lifestyle®-home-entertainmentsysteem zijn verpakt in 
vier lagen, waarvan sommige meerdere dozen met componenten bevatten. Elke doos is 
gemarkeerd met pictogrammen om de inhoud aan te geven.

Laag 1 

  

Laag 2 

  

Laag 4 

Laag 3

   

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is of als het glas op de console 
of op de Acoustimass® draadloze basmodule gebroken is, mag dit niet 
worden gebruikt. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de 
Bose-klantenservice.

A A N  D E  S L AG 
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 A A N  D E  S L AG

Laag 1

Uit doos    :

Console (1) HDMI™-kabel (1) Universele 
afstandsbediening (1)

AA-batterijen 
(4)

Laag 2

Uit doos  : Uit doos   :

Voeding van de console (1) Netsnoeren* Gebruikershandleiding (1)

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.
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Laag 3

Uit doos   :

Virtually Invisible® series II-
luidsprekers (5)

AC-2-adapters (5) Kabel voor de voorste 
luidsprekers (1)

Kabel voor de achterste 
luidsprekers (1)

Uit doos   :

ADAPTiQ®-headset (1) Schroevendraaier (1) IR-zender (1) Optische kabel (1)

Laag 4

Uit doos  :

Acoustimass® draadloze basmodule (1)

A A N  D E  S L AG
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Richtlijnen voor plaatsing
Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 
30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen 
voorwerpen en directe warmtebronnen.

Onderdeel Aanbevolen plaatsing
Console • Plaats de console bij uw componenten. Plaatsing bij de tv wordt 

aanbevolen. 
• Plaats de tv of andere componenten NIET boven op de console.
• Plaats de console in een goed geventileerde ruimte. 
• Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
Opmerking:  Totdat het systeem volledig geïnstalleerd is, kan het 

handig zijn de bedieningsconsole zodanig te plaatsen dat 
u gemakkelijk toegang hebt tot het aansluitpaneel aan de 
achterkant.

Acoustimass® 
draadloze 
basmodule

• Plaats de basmodule op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als uw 
tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.

• Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat 
de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals 
marmer, glas of gepolijst hout.

• Houd de voorkant van de basmodule op een afstand van minimaal 8 cm 
van andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant van deze 
kant wordt geblokkeerd, kan dit invloed hebben op de akoestische 
prestaties.

• Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

Voorste 
luidsprekers

• Plaats één luidspreker links van de tv en één luidspreker rechts van de tv.
• Plaats de middelste luidspreker op een stabiel en vlak oppervlak direct 

boven of onder de tv.
• Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats 

ze dan vooraan op de plank.

Achterste 
luidsprekers

• Plaats de achterste luidsprekers achter in de kamer achter de kijkers, 
zo mogelijk op oorhoogte (wanneer u zit) of hoger.

• Plaats één luidspreker aan de linkerkant en één luidspreker aan de 
rechterkant.

• Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats 
ze dan vooraan op de plank.

• Als u wilt dat het geluid rechtstreeks naar de luisteraar is gericht, 
richt de luidsprekers dan naar de luisteraar.

• Als u wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de 
luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur. 

A A N  D E  S L AG
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Voorbeeld van de plaatsing van 
het systeem

A A N  D E  S L AG
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Overzicht van het UNIFY®-systeem
Het UNIFY intelligente integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en configuratie 
van het systeem. Het helpt u de juiste kabels en ingangen te kiezen en de Bose-
afstandsbediening te programmeren om de aangesloten apparaten te bedienen.

Opmerking: Voordat u begint, dient u te zorgen dat u één uur beschikbaar hebt om het 
systeem te configureren.

Menuoptie Wat u kunt doen
Bluetooth-configuratie Uw Bluetooth-apparaten beheren

Apparaatbeheer Een ander apparaat of accessoire aan het systeem toevoegen.

Netwerkinstallatie Sluit het systeem aan op uw thuisnetwerk.

Software-update Voer een systeemsoftware-update uit.

Power Macro U kunt de aan-uitknop  op de afstandsbediening aanpassen om 
het systeem, de tv en een andere HDMI™-bron tegelijk in of uit te 
schakelen.

Automatisch uit U kunt het automatisch uitschakelen van uw systeem wanneer er 
20 minuten geen signaal is uitschakelen.

Hoofdtelefoonaansluiting Het standaardgebruik van de ingang hoofdtelefoon/AUX aan de 
voorkant instellen (zie pagina 35).

CEC-instellingen De CEC-functionaliteit van de console instellen

• Standaard aan: CEC is ingeschakeld
• Alternatief aan: Hiermee voorkomt u dat CEC-apparaten de 

momenteel geselecteerde bron wijzigen
• Uit: CEC is uitgezet

ADAPTiQ® Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces. Wanneer u klaar 
bent, dan kunt u met deze menuoptie ADAPTiQ uit- of inschakelen.

De afstandsbediening 
van de tv configureren

Hiermee programmeert u de afstandsbediening om de televisie 
te bedienen.

Geavanceerde tv-audio-
instelling

Meer informatie over HDMI (ARC) en het configureren van uw 
voorkeursgebruik.

Luidsprekerbeheer Hiermee keert u terug naar de luidsprekerconfiguratie van het systeem 
of voegt u een verdere Acoustimass® draadloze basmodule toe.

Taal kiezen Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.

Handleiding Een reeks optionele procedures om u door de belangrijkste functies 
van het systeem te leiden, zoals SoundTouch®. 

Afsluiten Sluit het UNIFY-menu.

H E T  SYS T E E M  I N S TA L L E R E N



1 6  -  D U T C H

 

UNIFY®-installatie
De volgende stappen maken deel uit van de eerste UNIFY-configuratie:

Stap Doel
De afstandsbediening 
koppelen

Sluit de afstandsbediening van het systeem aan op de console.

Een taal kiezen Selecteer uw taal uit de lijst op het scherm.

Op een netwerk 
aansluiten

Selecteer uw thuisnetwerk of ethernet en maak daar verbinding mee.

Software-update Update de systeemsoftware om de meest actuele functionaliteit 
te krijgen.

Bedrade luidsprekers Sluit de voorste en de achterste luidsprekers aan op de console.

Draadloze basmodule Sluit de Acoustimass® draadloze basmodule aan op de console.

Afstandsbediening tv Stel de afstandsbediening van het systeem in om de tv te bedienen.

Apparaten toevoegen Sluit uw verdere bronnen aan.

ADAPTiQ®-installatie Hiermee stelt u het geluid van het systeem af op de akoestiek van de 
luisteromgeving.

Handleiding Een reeks optionele procedures om u door de rest van de functies van 
het systeem te leiden, zoals SoundTouch®.

Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-menu op elk moment 
opnieuw gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen.  
Druk op de knop  op de afstandsbediening om de UNIFY-configuratie te starten.

H E T  S YS T E E M  I N S TA L L E R E N
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Overzicht afstandsbediening
De Bose geavanceerde RF (radiofrequente) afstandsbediening werkt vanaf overal in uw 
kamer zonder dat u de afstandsbediening op de console hoeft te richten. 

De display van de afstandsbediening is een essentieel deel van uw Lifestyle®-ervaring. 
De display leidt u door uw bronnen en systeeminstellingen.

Opmerking: De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen 
van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de 
HDMI™-ingang aan de voorkant.

 

Numeriek toetsenblok. 
Met de nummers 1 – 6 
worden SoundTouch®-
voorkeursinstellingen 
afgespeeld

Navigatiepad

Afspeelknoppen

Functieknoppen (zie pagina 18)

Teletekstmodus

Hiermee opent 
u het UNIFY®-
instellingsmenu

Hiermee opent u 
SoundTouch®

Thuisknop

Hiermee bedient u de 
DVR-functionaliteit 
van uw kabel-/
satellietdecoder

Biedt toegang tot 
aangesloten bronnen

Hiermee schakelt u het 
Bose-systeem in/uit

Display

Hiermee schakelt u de tv in/uit

Hiermee geeft u verdere 
apparaatspecifieke 
knoppen weer

Vorig(e) kanaal, hoofdstuk 
of selectie

Hiermee wijzigt u de 
invoer van de tv

D E  A F S TA N D S B E D I E N I N G  G E B R U I K E N
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 D E  A F S TA N D S B E D I E N I N G  G E B R U I K E N

Gebruik van de knop SOURCE
De knop  wordt gebruikt om tussen aangesloten bronnen te schakelen. U krijgt 
toegang tot bronnen via het navigatiepad op uw afstandsbediening. 

Nadat er een bron gemarkeerd is, drukt u op OK om deze te selecteren.

Functieknoppen
De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met 
de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties. 
• Kabel-/satellietdecoderfuncties: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 

kabel-/satellietdecoder. 
• Teletekstfuncties: Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, 

koppen of sneltoetsen op een teletekstscherm. 

Volume aanpassen
Als u het volume wilt zien, kijkt u naar de display op de afstandsbediening.
• Druk op + om het volume hoger te zetten.
• Druk op – om het volume lager te zetten.
• Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Als u na het configureren van het systeem nog steeds audio hoort 
uit de luidsprekers van de tv, schakel de luidsprekers dan uit via het 
instellingsmenu van de tv.

Gebruik van de knop MORE
Met behulp van de MORE-knop  hebt u toegang tot verdere selecties via de display 
van de afstandsbediening die betrekking hebben op uw momenteel geselecteerde bron, 
evenals op de andere bedieningsfunctionaliteit van het systeem. 

1. Druk op .
2. Druk op  of  om een functie te selecteren op de display van de afstandsbediening.

3. Druk op OK.

Het menu AV OUTPUT
Het menu AV OUTPUT toont de/het huidige videoresolutie, framefrequentie, audio-
indeling en aantal audiokanalen voor de momenteel geselecteerde bron. 

1. Druk op  op de afstandsbediening.

2. Selecteer AV OUTPUT.

3. Druk op OK.

4. Druk op EXIT.
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Het menu AV SETTINGS
Met het menu AV SETTINGS kunt u bepaalde systeeminstellingen bijstellen. Het aantal 
items dat kan verschijnen hangt af van de momenteel geselecteerde bron. Om het menu 
te openen:

1. Druk op  op de afstandsbediening.

2. Selecteer AV SETTINGS.

3. Druk op OK om het menu AV SETTINGS voor de huidige bron weer te geven.

4. Druk op  of  om de optie die u wilt wijzigen te markeren.

5. Druk op OK om de instelling te selecteren.

6. Druk op EXIT wanneer u klaar bent.

AV-instelling Doel
SYSTEM AV Stel het volume bij voor de hoge, lage en middentonen en surroundgeluid 

op uw systeem.

SOURCE AV • AUDIO: 
 – De normale modus biedt uitgebalanceerd afspelen voor de meeste 

luistersituaties.

 – Spraakmodus zorgt voor betere verstaanbaarheid van spraak.

 – Met nachtmodus past u het volume van spraak en luide scènes aan.

 – De directe modus is ontworpen voor de zuiverste, meest levensechte 
luisterervaring en wordt aanbevolen voor het beluisteren van muziek.

• AV-SYNCHRONISATIE: Stel de timing tussen de audio en video op uw 
apparaat bij. 

• AUDIOTRACK: Kies tussen meerdere taaltracks.

NOTIFICATION Hiermee schakelt u een flits in op de display van de afstandsbediening om 
u te informeren wanneer er invoer nodig is.

RESTORE 
DEFAULTS

Hiermee wordt het geluid teruggezet op de standaardwaarden.

REMOTE INFO Hiermee geeft u het serienummer van de afstandsbediening en de 
softwareversie weer.

Verlichtingsknop op de afstandsbediening
Druk op  aan de achterkant van de afstandsbediening om de achtergrondverlichting 
van de knoppen voor gebruik in het donker aan te zetten.

D E  A F S TA N D S B E D I E N I N G  G E B R U I K E N
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C O N F I G U R E R E N  M E T  D E  S O U N DTO U C H ®-A P P 

Met de SoundTouch®-app kunt u SoundTouch® configureren en bedienen vanaf 
uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een 
afstandsbediening voor de console.

Vanuit de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, 
lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen 
en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. 

Opmerking: Als u SoundTouch® al voor een ander systeem geïnstalleerd hebt, 
raadpleeg dan pagina 21.

De SoundTouch®-app downloaden en 
installeren
Download de Bose SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.

• Apple-gebruikers: Download uit de App Store
• Android™-gebruikers: Download uit de Google Play™ store
• Amazon Kindle Fire-gebruikers: Download uit de Amazon Appstore voor Android

Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen 
van de luidspreker aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, 
het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de 
luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

Opmerkingen: 
• U moet voor alle apparaten die met uw console verbonden zijn, dezelfde 

SoundTouch®-account gebruiken.
• Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, selecteer dan SYSTEM 

ALREADY ON NETWORK wanneer de app daarom vraagt.

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

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende 
kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek 
en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

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

Het systeem toevoegen aan een 
bestaande account
Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt op een ander systeem, hoeft u de 
SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

Selecteer in de app  > Instellingen > Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden.

De app voert u door de installatie.

Het systeem op een nieuw netwerk 
aansluiten
Als uw netwerkinformatie verandert, voeg uw systeem dan aan uw nieuwe netwerk toe. 
U kunt dit doen door het systeem in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > Instellingen > Luidsprekerinstellingen en selecteer 
het systeem.

2. Selecteer LUIDSPREKER VERBINDEN.

De app voert u door de installatie. 
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U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete muziekdiensten, zenders, 
afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt 
op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de 
SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:
• U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
• Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de 

computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen, aanstaat en verbonden is met 
hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-console.

• U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een Bluetooth-stream of een 
bedraad mobiel apparaat.

Een voorkeursinstelling instellen
1. Stream muziek met de app.

2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling in de app 
ingedrukt.

Een voorkeursinstelling afspelen
Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteert u een voorkeursinstelling in 
de app om deze af te spelen.

Een voorkeursinstelling instellen met 
behulp van de afstandsbediening
1. Druk op  op de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de SoundTouch®-bron.

2. Houd een nummer (van 1 tot 6) op het numerieke toetsenblok ingedrukt om een 
nieuwe voorkeursinstelling toe te wijzen. 

Er klinkt een toon om u te informeren dat er een nieuwe voorkeursinstelling is ingesteld.

Een voorkeursinstelling selecteren met 
behulp van de afstandsbediening
1. Stel uw favoriete zenders in de app als voorkeursinstellingen in.

2. Druk op de SoundTouch®-knop  op de afstandsbediening om over te schakelen 
naar de SoundTouch-bron.

3. Selecteer een voorkeursinstelling door op een nummer (1 - 6) op het numerieke 
toetsenblok te drukken. 

VO O R K E U R E N  I N S T E L L E N
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Met Bluetooth draadloze technologie kunt u muziek naar uw console streamen van 
Bluetooth-smartphones, tablets, computers of andere apparaten. Voordat u muziek 
kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met uw 
console verbinden.

De koppelmethode kiezen
U kunt uw mobiele apparaat met de console verbinden met behulp van Bluetooth 
draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

Wat is NFC?
NFC is een technologie die apparaten in staat stelt draadloze communicatie met 
elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC 
ondersteunt.

Als uw apparaat NFC niet ondersteunt of als 
u het niet zeker weet:

Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat 
aansluiten”.

Als uw apparaat NFC ondersteunt: Volg de instructies voor “Een apparaat 
verbinden met NFC” op pagina 24.

Opmerking: Als uw apparaat Bluetooth-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide 
koppelmethoden gebruiken.

Een mobiel apparaat verbinden
1. Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer Bluetooth op de 

display van de afstandsbediening.

2. Volg de instructies op het scherm om de console in koppelmodus te zetten.

3.  Selecteer uw systeem in de SoundTouch®-app in de tray van het apparaat.

4. Selecteer Bluetooth .

5. Selecteer AANSLUITEN.

6. Selecteer uw Lifestyle®-systeem in de lijst met mobiele apparaten.

Tip: Zoek de naam die u voor uw systeem in de app hebt ingevoerd. Als u uw 
systeem geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Nadat er verbinding is gemaakt, verschijnt de naam van het systeem in de lijst 
met apparaten.

BLUETOOTH -T E C H N O LO G I E
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Een apparaat verbinden met NFC
1. Ontgrendel uw apparaat met het systeem ingeschakeld en zet de Bluetooth- en 

NFC-functies aan. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over 
deze functies te leren.

2. Tik zachtjes met het NFC-aanraakpunt  op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant 
van uw Lifestyle®-console boven het Bose-logo. 

Uw mobiele apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.

Uw verbonden mobiele apparaat bedienen 
met de afstandsbediening
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de afstandsbediening gebruiken om 
toegang te krijgen tot uw verbonden mobiele apparaten. Selecteer Bluetooth in het 
menu . Om een apparaat te verbinden, zie pagina 23.

U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van de volgende subset 
Bluetooth-functies op uw systeem:
• Apparaten verbinden.
• Informatie over beschikbare artiesten bekijken.
• Het afspelen regelen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar het volgende nummer 

gaan enz.).
• De koppellijst wissen.

Verbinding maken met behulp van de 
Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat
1. Zet op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan.

Tip: Het Bluetooth-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

2. Selecteer uw systeem in de lijst met mobiele apparaten.

BLUETOOTH -T E C H N O LO G I E
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Verbinding maken met behulp van de 
afstandsbediening
U kunt audio van een apparaat naar de console streamen.

1. Zet de Bluetooth-functie op uw apparaat aan.

2. Kies de Bluetooth-bron via het menu   op de afstandsbediening.

De console maakt verbinding met het laatste apparaat dat muziek naar uw systeem 
heeft gestreamd.

3. Speel muziek af op het apparaat.

De verbinding met een mobiel apparaat 
verbreken
Zet de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat uit.

Verbinding maken met nog een 
mobiel apparaat
Om verbinding te maken met nog een apparaat, drukt u op de knop  en 
selecteert u Bluetooth-configuratie (zie pagina 23).

Een apparaat opnieuw verbinden
• Wanneer de console wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw 

verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat. 

Opmerking: Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.
• Als uw apparaat NFC ondersteunt, tik dan zachtjes met het NFC-aanraakpunt  op uw 

mobiele apparaat tegen de bovenkant van de console boven het Bose-logo. 

De Bluetooth-koppellijst van het systeem 
wissen
Selecteer in de app  > Instellingen > Luidsprekerinstellingen > Luidspreker 
selecteren > Bluetooth > Bluetooth-koppellijst wissen > Wissen.

De koppellijst wordt gewist.

U kunt de koppellijst van het systeem ook wissen op de console.

1. Druk op de knop . 

2. Selecteer Bluetooth-configuratie.

3. Selecteer Bluetooth-koppellijst wissen.

BLUETOOTH -T E C H N O LO G I E
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Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen
1. Houd de knop  op de console 10 seconden ingedrukt. 

2. Laat de -knop los.

Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen
De Wi-Fi van uw systeem wordt automatisch opnieuw ingeschakeld bij het inschakelen 
van het systeem.

De systeemsoftware updaten 
Als uw systeem aangesloten is op uw thuisnetwerk, controleert het telkens wanneer het 
systeem wordt gebruikt op software-updates. Als er een update beschikbaar is, begint 
het automatisch deze te downloaden.

Als een update volledig gedownload is, verschijnt er bij het uitschakelen van de console 
een mededeling op het scherm dat de update gereed is om te worden geïnstalleerd. 
Het systeem wordt na de installatie automatisch uitgeschakeld.

G E AVA N C E E R D E  F U N C T I E S 



 

 D U T C H  -  2 7

Lampjes voor de systeemstatus
De voorkant van de console is voorzien van een ledlampje dat de status van het systeem 
aangeeft. Het lampje licht op naargelang de status van het systeem.

Ledlampje op de console

Activiteit van het lampje Status van het systeem
Uit Het systeem staat uit

Knipperend wit Het systeem is bezig met opstarten

Continu wit Systeem ingeschakeld

Knipperend oranje Er wordt een systeemsoftware-update gedownload

Continu oranje Geen netwerkverbinding

Continu rood Firmwarefout - neem contact op met de Bose-
klantenservice

I N F O R M AT I E  OV E R  H E T  SYS T E E M  K R I J G E N
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Ledlampje Acoustimass® draadloze basmodule

Activiteit van het lampje Status van het systeem
Knipperend oranje Klaar om te verbinden

Continu wit Aangesloten op de console

Continu oranje (gedimd) Losgekoppeld van de console

Knipperend wit Er wordt een systeemsoftware-update gedownload

Knipperend rood Firmwarefout - neem contact op met de Bose-klantenservice

I N F O R M AT I E  OV E R  H E T  SYS T E E M  K R I J G E N
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Schoonmaken

Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

• Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje 
of een andere zachte, droge doek.

• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. 
• Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, 

ammoniak of schuurmiddelen bevatten. 
• Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

Klantenservice
Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:
• Ga naar worldwide.Bose.com/Support/LS550
• Neem contact op met de Bose-klantenservice. 

Beperkte garantie
Voor het systeem geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op 
global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. 
Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de 
beperkte garantie.

Technische informatie
VS/Canada/internationaal: 
• Console: 10 V gelijkstroom 3,3 A, 44 V gelijkstroom 1,25A
• Acoustimass® draadloze basmodule: 100-240 V  50/60 Hz, 180 W

V E R ZO R G I N G  E N  O N D E R H O U D

http://worldwide.Bose.com/Support/LS550
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Als u problemen hebt met het home-entertainmentsysteem:
• Controleer of alle componenten van het systeem op een stopcontact zijn aangesloten.
• Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
• Controleer de status van de lampjes voor de systeemstatus (zie pagina 27).
• Plaats het systeem weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze 

telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
• Controleer of het systeem zich binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router 

of mobiele apparaat bevindt om te zorgen dat het goed werkt.

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen 
van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt 
oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Veelgebruikte oplossingen
In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, 
samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom Oplossing
Het systeem reageert niet 
op het eerste gebruik van de 
afstandsbediening

• Schakel de console met de hand in via de voorkant van het apparaat 
door op de aan-uitknop   te drukken.

• Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening. Het lampje 
voor de systeemstatus op de bedieningsconsole zou moeten 
knipperen telkens wanneer u drukt.

• Zorg dat de batterijen van de afstandsbediening goed zijn 
aangebracht en niet hoeven te worden vervangen (zie pagina 41).

• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en 
sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Met de afstandsbediening 
kunt u een apparaat dat 
tijdens de eerste installatie is 
toegevoegd niet bedienen.

Sluit uw IR-zender aan (zie pagina 33).

De tv laat nog steeds 
geluid horen

Schakel de luidsprekers van de tv uit via het instellingsmenu van de tv.

Slechte videoverbinding van 
een bron

Druk op de knop  op de bedieningsconsole en selecteer de 
configuratieopties van uw apparaat. Volg de instructies op het scherm 
om een videoverbinding te wijzigen. 

Het systeem reageert niet • Selecteer een aangesloten apparaat in het menu .
• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en 

sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Problemen in verband met 
HDMI (ARC)

Zorg dat de HDMI-kabel van het systeem is aangesloten op een 
aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. 

Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, druk dan op de knop 
 op de afstandsbediening en selecteer Geavanceerde 

tv-audio-instelling in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).

P R O B L E M E N  O P LO S S E N



 D U T C H  -  3 1

 

Symptoom Oplossing
Problemen in verband met CEC Als de console is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv, 

zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) ingeschakeld is in 
het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een 
andere naam. 

Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van de tv of 
drukt u op de knop  op de afstandsbediening en selecteert u 
CEC-instellingen in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).

Een aangesloten apparaat 
schakelt zelf

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer 
Alternatief Aan via de optie CEC-instellingen in het UNIFY®-menu 
(zie pagina 15).

Er komt geen geluid uit 
het systeem

• Zet het volume hoger.
• Druk op de knop Mute  op de afstandsbediening om te zorgen 

dat het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld.
• Controleer of u de juiste bron hebt geselecteerd.
• Doorloop en test verschillende bronnen.
• Zorg dat de HDMI™-kabel is aangesloten op een aansluiting op 

uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als uw tv 
geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een secundaire 
audiokabel naast de HDMI-kabel.

• Bij gebruik van een secundaire audiokabel sluit u de kabel aan op 
een aansluiting op uw tv met het label Output of OUT.

• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en 
sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

De netwerkinstallatie kan niet 
worden voltooid

• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in 
(hoofdlettergevoelig).

• Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
• Start de modem en router opnieuw. 

De installatie van SoudTouch® 
kan niet worden voltooid

• Sluit het apparaat en het SoundTouch®-systeem op hetzelfde Wi-Fi-
netwerk aan.

• Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, 
selecteer dan SYSTEM ALREADY ON NETWORK wanneer de app 
daarom vraagt.

• Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de 
installatie.

• Test uw internetverbinding.
• Start uw mobiele apparaat opnieuw.
• Start de modem en router opnieuw. 
• Verwijder de app, installeer de app opnieuw, reset het systeem en 

start de installatie opnieuw.

Het statuslampje van de 
Acoustimass® draadloze 
basmodule brandt continu 
oranje (gedimd)

• Volg de instructies voor het oplossen van het probleem op het scherm.
• Druk op de knop  op de bedieningsconsole of de 

afstandsbediening en selecteer Luidsprekerbeheer om de 
configuratie opnieuw uit te voeren (zie pagina 15).

• Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van 
3,5 mm (zie pagina 42).

• Koppel het netsnoer voor de Acoustimass los, wacht 30 seconden 
en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

P R O B L E M E N  O P LO S S E N
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Symptoom Oplossing

Te veel of te weinig lage tonen • Stel de lage tonen van het systeem in (zie pagina 19).

• Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 16).
• Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.

Het geluid is vervormd • Doorloop en test verschillende bronnen.
• Verlaag het uitgangsvolume van externe apparaten die zijn 

aangesloten op de bedieningsconsole.
• Controleer of de audio-ingangskabel van het bronapparaat is 

aangesloten en niet beschadigd is.

• Als u ADAPTIQ® niet eerder hebt uitgevoerd, selecteer dan 
ADAPTiQ® in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).

• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en 
sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Geen geluid van een 
aangesloten apparaat

• Schakel het apparaat in. 
• Doorloop en test verschillende bronnen. 
• Raadpleeg de handleiding van het apparaat. 

Geen tv-beeld, maar wel audio Zorg dat u de juiste tv-video-ingang voor de videobron selecteert.

Een aangesloten apparaat 
reageert niet steeds 
op dezelfde manier 
op opdrachten van de 
afstandsbediening

• Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop  
op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de 
instructies op het scherm om het apparaat nogmaals in te stellen.

• Vervangende batterijen van de afstandsbediening (zie pagina 41).
• Installeer uw IR-zender (zie pagina 33).

Het geluid van audioapparaten 
die zijn aangesloten met een 
coaxiale digitale kabel valt 
soms weg

• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de console en 
het met een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat.

• Doorloop en test verschillende bronnen. 
• Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop 

 op de bedieningsconsole. Selecteer de opties van het met 
een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat en volg de 
instructies op het scherm om het apparaat nogmaals te installeren.

• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en 
sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Niet alle knoppen op de 
afstandsbediening hebben 
de gewenste functie bij 
het bedienen van een tv of 
bronapparaat

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer 
Configuratie afstandsbediening tv > Geavanceerde configuratie.

Op een nieuw netwerk of 
ander netwerk aansluiten

• Druk op de knop  en selecteer Netwerkconfiguratie.
• Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met 

een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan de Help in de 
SoundTouch®-app.

• Als u problemen hebt met draadloos verbinding maken, gebruik 
dan een ethernetkabel voor aansluiting op het netwerk.

P R O B L E M E N  O P LO S S E N
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Symptoom Oplossing
Kan geen Bluetooth-audio 
afspelen

Op uw systeem:

• Maak verbinding met een mobiel apparaat via het Bluetooth-
scherm BRON.

• Wis de koppellijst van het systeem met behulp van de 
afstandsbediening:
 - Druk in de Bluetooth-bron op de knop MORE  op de 

afstandsbediening.
 - Selecteer Koppellijst wissen.

• Probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat.
Op uw mobiele apparaat:

• Schakel de Bluetooth-functie uit en weer in. 
• Verwijder het systeem uit het Bluetooth-menu. Maak opnieuw 

verbinding.
• Raadpleeg de documentatie van uw apparaat.
• Zie “Er komt geen geluid uit het systeem” op pagina 31.

Uw IR-zender installeren
Als u problemen hebt met de responsiviteit van uw afstandsbediening en aangesloten 
apparaten, dan adviseert Bose om de bijgeleverde IR-zender te gebruiken. 

Opmerking: Gebruik de IR-zender alleen als u problemen hebt met een 
afstandsbediening van een apparaat van derden.

1. Verwijder de IR-zender uit de doos  .

2. Sluit de zender aan op de aansluiting IR aan de achterkant van de console.

3. Verwijder drie plakstrookjes van het plastic vel dat is bijgeleverd bij de zender en 
plaats deze op de vlakke onderkant van de drie zenderkralen.

Zenderkralen

P R O B L E M E N  O P LO S S E N
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4. Verwijder de plastic achterkant van de plakstrookjes. 

5. Plaats de drie IR-kralen in de behuizing van uw apparaat of direct vóór het 
apparaat zelf.

6. Test de responsiviteit van de afstandsbediening. Als het probleem aanhoudt, 
verplaats dan de IR-kralen en test opnieuw.

Controleren of er geluid is
1. Schakel de tv in.

2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
• Schakel deze bron in.
• Als uw bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. 

3. Schakel de console in.

U hoort nu geluid uit de basmodule te horen.

Opmerking: Als u geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan pagina 32.

P R O B L E M E N  O P LO S S E N
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Voorpaneel van de console
De voorkant van de console is voorzien van de volgende ingangen:
• Hoofdtelefoon
• HDMI™-ingang 

Deze ingangen worden in het menu  weergegeven als AUX IN en HDMI 
(voorkant) wanneer er een apparaat is aangesloten. Deze kunnen worden gebruikt 
voor het aansluiten van digitale camera’s, videocamera’s, mediaspelers en uw favoriete 
mobiele apparaat.

Ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant
U kunt deze 3,5-mm-ingang gebruiken met uw hoofdtelefoon, of als een audio-optie 
met uw favoriete mobiele apparaat. De hoofdtelefooninstelling is de standaardoptie.

Als u deze ingang als AUX IN wilt gebruiken, druk dan op de knop  op de 
afstandsbediening en selecteer Hoofdtelefoonaansluiting op het scherm. Selecteer 
AUX IN in het menu  wanneer er een apparaat is aangesloten. 

HDMI-ingang aan de voorkant
U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang. 

Opmerking: De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen 
van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de 
HDMI™-ingang aan de voorkant.

Achterpaneel van de console

HDMI™ Ethernet Service

Luidsprekeraansluitingen

Optisch Coaxkabel Analoog

HDMI™ (ARC)

Aan/uit Problemen oplossen

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G
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Een AC-2-adapter aansluiten
1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de 

aansluitklemmen van de draden los te maken. 

2. Voor de voorste luidsprekers: Sluit de gestripte uiteinden van de vieraderige kabel 
aan op de adapter door de rode draad met de aanduiding L+, C+ of R+ aan te sluiten 
op de rode klem ( + ) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde zilveren 
klem ( – ).  
Voor de achterste luidsprekers: Sluit de gestripte uiteinden van de tweeaderige 
kabel aan op de adapter door de rode draad met de aanduiding L+ of R+ aan te 
sluiten op de rode klem ( + ) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde 
zilveren klem ( – ).

Opmerking: Zorg dat u alleen de gestripte uiteinden van elke draad in de klemmen 
steekt, om te voorkomen dat u de isolatie van de draad vastklemt. 

3. Draai de schroeven met de schroevendraaier naar rechts (met de klok mee) om de 
draden in de klemmen vast te zetten.

4. Herhaal de stappen 1-4 om de andere adapter aan te sluiten. 

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G
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De voorste luidsprekers installeren
De UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw voorste luidsprekers 
tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16). 

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende 
instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in 
elkaar te zetten.

LET OP: Sluit de luidsprekers niet aan terwijl de console aangesloten is op een 
netadapter.

Wat u nodig hebt:

Uit doos   :

Virtually Invisible® series II-
luidsprekers (3) 

AC-2-adapters (3) Kabel voor de voorste luidsprekers (1)

Uit doos   :

Schroevendraaier (1)

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G
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De voorste luidsprekers op de console 
aansluiten
1. Sluit de AC-2-adapters aan op de gestripte uiteinden van de luidsprekerdraad. 

Zie “Een AC-2-adapter aansluiten” op pagina 36.

2. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering L+ aan op de 
luidspreker links van de tv.

3. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering R+ aan op de 
luidspreker rechts van de tv.

4. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering C+ aan op de 
middelste luidspreker.

5. Sluit het resterende uiteinde van de 6-pinsaansluiting FRONT SPEAKERS aan de 
achterkant van de console.

Opmerking: De 4-pinsaansluiting FRONT SPEAKERS aan de achterkant van de console 
wordt niet gebruikt.

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G
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De achterste luidsprekers installeren
De UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw achterste luidsprekers 
tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16).

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende 
instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in 
elkaar te zetten.

Wat u nodig hebt:

Uit doos   :

Virtually Invisible® series II-
luidsprekers (2) 

Kabel voor de achterste 
luidsprekers (1)

AC-2-adapters (2)

Uit doos   :

Schroevendraaier (1)

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G
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De achterste luidsprekers op de console 
aansluiten
1. Sluit de AC-2-adapters aan op de gestripte uiteinden van de luidsprekerdraad. 

Zie “Een AC-2-adapter aansluiten” op pagina 36. 

2. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering L+ aan op de 
luidspreker aan de linkerkant van de kamer. 

3. Sluit de adapter die is aangesloten op de draad met de markering R+ aan op de 
luidspreker aan de rechterkant van de kamer. 

4. Sluit de 4-pinsaansluiting aan op de 4-pinsaansluiting REAR SPEAKERS aan de 
achterkant van de console.

De luidsprekers bevestigen
U kunt de luidsprekers aan wandsteunen, vloerstandaarden of tafelstandaarden 
bevestigen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw 
plaatselijke Bose-dealer of ga naar www.Bose.com

LET OP: 
• Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de 

luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het 
Bose-systeem en de componenten.

• De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor 
montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste 
type bedrading en kabels voor installatie in een muur.

A A N H A N G S E L  A :  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N G

http://www.Bose.com
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De batterijen van de afstandsbediening 
vervangen
Vervang alle vier de batterijen wanneer er een merkbare vermindering van het bereik is.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

2. Breng vier AA (IEC LR6)-batterijen van 1,5 V aan. Zorg dat de + en – op de batterijen 
overeenkomen met de + en – in het vakje.

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

A A N H A N G S E L  B :  SYS T E E M O N D E R H O U D
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De Acoustimass® draadloze basmodule 
krijgt geen verbinding met de console
Als u problemen hebt met het draadloos verbinden van uw basmodule met uw console, 
kunt u deze ook aansluiten met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Opmerking: Als u geen stereokabel van 3,5 mm hebt, neem dan contact op met een 
erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice. 

Om de stereokabel van 3,5 mm te installeren:

1. Druk op de afstandsbediening op SETUP.

2. Selecteer Luidsprekerbeheer.

3. Volg de instructies op het scherm totdat het bericht “De volgende stappen tonen 
hoe u de basmodule configureert” wordt weergegeven.

4. Druk op  en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

AANHANGSEL C: ALTERNATIEVE BEDRADE INSTALLATIE 
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