S O LO S O U N D B A R S E R I E S I I

VIKT IG A SÄ KER HETSA N V I SN I N G A R

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

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon
annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. N
 otera syftet med den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift där det ena
är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordstift. Det bredare stiftet eller det
tredje stiftet fyller en säkerhetsfunktion. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt eluttag ska du be en
elektriker att byta ut det föråldrade uttaget.
10. S kydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid
kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12.

Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som
rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du
vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.

13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. L åt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel
eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten
har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

2

|

SWE

VIKT IG A SÄ KER HETSA N V I SN I N G A R

VARNINGAR/TÄNK PÅ
Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den
här bruksanvisningen.
Svälj inte batteriet, du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett
knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarliga inre brännskador inträffa inom bara två timmar och
dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket
inte är stängt ska du sluta använda fjärrkontrollen och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att
någon svalt batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. För
att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet
och ersätter det med ett godkänt batteri (t.ex. UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Deponera
batteriet omedelbart enligt gällande föreskrifter. Det får inte laddas upp igen, demonteras, hettas upp till
100°C eller kastas i elden.
Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka
implantat av medicinsk enhet.
• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
• Utsätt INTE systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på eller nära produkten.
• Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med
öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
• Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
• Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
• Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
• Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i
väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
• Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att
komma åt och använda denna kontakt.
• På undersidan finns en etikett med information om produkten.
• Utsätt INTE produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
• Använd endast de monteringstillbehör som medföljer den här produkten.
• Montera INTE på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på
hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.
• Endast för montering i följande material:
– Väggplatta ≥ q (10 mm)
– Byggnadssten
Om du monterar på andra ytor än ovanstående ska du kontakta en yrkesman.
• Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen,
såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
• Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement,
kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
Varning angående lösningsmedel, smörjmedel och rengöringsprodukter
VARNING! Använd inte kolvätebaserade lösningsmedel, smörjmedel eller rengöringsprodukter på eller i
närheten av Bose-högtalare eller tillhörande monteringstillbehör vid installation. Användning av kolvätebaserade
lösningsmedel, smörjmedel eller rengöringsprodukter på eller i närheten av monteringstillbehör och skruvar kan leda
till att plastmaterialet bryts ned, vilket i sin tur kan leda till att produkten spricker eller går sönder.
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OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt
klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga
störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi,
och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i
samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar
i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas
genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att
vidta en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.
Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation,
kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder.
Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG
och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.
Strömlägen

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

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

Viloläge

Nätverksanslutet viloläge

≤ 0,5 W

E.t.*

< 2,5 timmar

E.t.*

E.t.

E.t.*

Bluetooth®: Inaktivera och rensa parkopplingslistan genom att hålla nere
Bluetooth-knappen i 10 sekunder. Aktivera genom att parkoppla med en
Bluetooth-källenhet.
*produkt använder inte ett nätverksanslutet viloläge för en Bluetoothanslutning och kan inte konfigureras till ett nätverk via Wi-Fi® eller Ethernet.
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Teknisk information om extern strömförsörjning
Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för
energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens
förordning (EU) 2019/1782.
Tillverkare

Bose Products B.V.

Kommersiellt registreringsnummer

36037901

Adress

Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
Nederländerna

Modellidentifiering

DT20V-1.8C-DC

Inspänning

100 V-240 V

Ingångsfrekvens, växelström

50 Hz/60 Hz

Utspänning

20 V DC

Utström

1,8 A

Uteffekt

36 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet

89,6%

Effektivitet vid låg belastning (10 %)

90,1%

Strömförbrukning utan belastning

0,08 W

För Europa:
Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.
Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget
per gällande bestämmelser.
 en här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med
D
lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och
miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala
myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.
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Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt
Artikel XII
I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC,
är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra
ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.
Artikel XIV
Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation.
Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon
risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet
med gällande telekommunikationslagstiftning.
Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter
som sänder ut ISM-radiovågor.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.
Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna
Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676
Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Indata: 20 V p 30 W MAX
CMIIT ID är placerad på soundbarhögtalarens undersida.
Kalifornien: Innehåller litiumjonbatteri med perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina
Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Giftiga eller farliga ämnen och delar
Namn

Bly
(Pb)

Kvicksilver
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Sexvärt krom
(CR(VI))

Polybromerade
bifenyler (PBB)

Polybromerad
difenyleter
(PBDE)

PCB:er

x

O

O

O

O

O

Metall

x

O

O

O

O

O

Plast

O

O

O

O

O

O

Högtalare

x

O

O

O

O

O

Kablar

x

O

O

O

O

O

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

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan
Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 418775
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar

PCB:er

-

Kvicksilver
(Hg)
○

Metalldelar

-

○

○

○

○

○

Plastdelar

○

○

○

○

○

○

Enhet

Bly (Pb)

Sexvärt krom
(Cr+6)
○

Kadmium (Cd)
○

Polybromerade
bifenyler (PBB)
○

Polybromerade
difenyletrar (PBDE)
○

Högtalare

-

○

○

○

○

○

Kablar

-

○

○

○

○

○

Obs 1! ”○” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.
Obs 2! Med ”−” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk
Serie- och modellnummer finns på soundbarhögtalarens undersida och på fjärrkontrollens förpackning.
Serienummer: __________________________________________________________________
Modellnummer: 418775
Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det
enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register
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Säkerhetsinformation
P rodukten innehåller programvara. Bose kan då och då tillhandahålla uppdateringar, bland annat för
att adressera säkerhetsproblem som kan påverka produktens funktion. Du är ansvarig för att uppdatera
de produkter du äger och kan få tillgång till dem genom att kontakta Boses kundtjänst. Besök:
worldwide.Bose.com/contact
Namnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
sådana märken från Bose Corporation sker under licens.
Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla
D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar och
SimpleSync är varumärken som tillhör Bose Corporation.
Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639
© 2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något
annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
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INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
Innehåll................................................................................................................................. 12

PLACERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN
Rekommendationer........................................................................................................ 13
Väggmontering av soundbarhögtalaren................................................................. 14
Justera ljudet för väggmontering..................................................................... 14

STÄLLA IN SOUNDBAR-ENHETEN
Kabelalternativ.................................................................................................................. 15
Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n...................................................................... 16
Alternativ 1: Optisk (förstahandsval)................................................................ 16
Alternativ 2: Koaxial (medföljer ej)................................................................... 17
Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla............................................................. 18
Monteringsring.......................................................................................................... 18
Stäng av TV-högtalarna................................................................................................ 19
Kontrollera ljudet ............................................................................................................ 19

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER
Fjärrkontrollens funktioner........................................................................................... 20
Ström............................................................................................................................ 21
Automatisk systemväckning............................................................................... 22
Volym........................................................................................................................... 23
Källor............................................................................................................................. 24
Dialogläge........................................................................................................................... 25
Justera basen.................................................................................................................... 26
Återställa basen................................................................................................................ 27
Programmera en fjärrkontroll från tredje part...................................................... 27
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BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR
Ansluta till en mobil enhet........................................................................................... 28
Koppla från en mobil enhet......................................................................................... 29
Återanslutning av en mobil enhet............................................................................. 29
Anslut ytterligare en mobil enhet.............................................................................. 30
Växla mellan anslutna enheter.................................................................................... 30
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista................................................................. 30

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS
Ström, volym och felstatus.......................................................................................... 31
Bluetooth-status............................................................................................................... 31

ALTERNATIV INSTÄLLNING
Inget ljud hörs från en eller flera källenheter som är anslutna till TV:n...... 32
TV:n saknar optisk port eller koaxialport............................................................... 32
Ansluta en källa till soundbarhögtalaren........................................................ 33
Ansluta en källenhets analoga port till soundbarhögtalaren................. 34
Ansluta två källenheter till soundbarhögtalaren......................................... 35
Använda två källenheter med soundbarhögtalaren................................... 37
Ansluta en TV-hörlursport till soundbarhögtalaren................................... 38

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER
Ansluta en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare............................... 39
Kompatibla produkter............................................................................................ 39
Ansluta med Bose Music-appen........................................................................ 39
Återansluta med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare............. 40
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Byta batteri i fjärrkontrollen........................................................................................ 41
Rengöra soundbarhögtalaren..................................................................................... 42
Reservdelar och tillbehör.............................................................................................. 42
Begränsad garanti........................................................................................................... 42

FELSÖKNING
Prova det här först........................................................................................................... 43
Andra lösningar................................................................................................................ 43
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INNEHÅLL
Kontrollera att du har följande:

Bose Solo Soundbar Series II

Optisk kabel

Nätadapter

Elkabel*

Fjärrkontroll
(batteri medföljer)

* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för
din region.
OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en
Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.
Besök: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii
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REKOMMENDATIONER
• Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/
videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
• Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd
fronten in mot rummet.
• Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För
bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att
soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller särskilt om ytorna är av marmor, glas eller
välpolerat trä.
• Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla eller ett TV-stativ ska du placera
soundhögtalarens främre del så nära hyllans eller stativets framkant som möjligt för
bästa möjliga ljudkvalitet.
• Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor.
Att blockera portarna på baksidan påverkar ljudkvaliteten.
• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
• Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till
0,9 m från soundbarhögtalaren.
• För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera soundbarhögtalaren i ett
skåp eller diagonalt i ett hörn.
• Placera inte föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och
ned när den används.
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P lacering av soundbarhögtalaren

VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN
Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Följ installationsanvisningarna som
medföljer soundbarhögtalaren.
TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

Justera ljudet för väggmontering
Tryck och håll inne knappen för dialogläge 5 på fjärrkontrollen, i fem sekunder tills
statuslampan på soundbarhögtalaren blinkar med ett gult sken(Se sidan 31).

OBS! Om du tar bort soundbarhögtalaren från väggen upprepar du för att återställa
dess standardljudinställningar.
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STÄ L L A IN SOU N D BA R -EN HET E N

KABELALTERNATIV
Anslut TV:n till soundbarhögtalaren med ett av nedanstående två kabelalternativ.
• Alternativ 1: Optisk (förstahandsval)
• Alternativ 2: Koaxial (medföljer ej)
OBS! Om TV:n saknar en optisk port eller koaxialport ska du gå till ”Alternativ
inställning” på sidan 32.
1. Se Audio OUT (optisk)-portpanelen på baksidan av TV:n.
OBS! Du måste ansluta ljudkabeln till Audio OUT-panelen.
TV:ns portpanel kanske inte överensstämmer med bilden.
Leta efter formen eller färgen (koaxial) på porten.

Optical

Coaxial

Optical

Coaxial

Optical

Coaxial

eller

Alternativ 1:
Optisk kabel (digital)
Förstahandsalternativ för
anslutning.

2. Välj en ljudkabel.
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Optical

Coaxial

Alternativ 2:
Koaxial kabel (digital)
Om det inte finns någon
optisk utgång.

Ställa in soundbar-enheten

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N
Alternativ 1: Optisk (förstahandsval)
1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.

TÄNK PÅ: Kontrollera att du tagit bort de skyddande kåporna vid den optiska
kabeln båda ändar. Om du för in kontakten med locket på eller vänder
den fel kan du skada kontakten och/eller porten.
2. Rikta in kontakten på kabelns ena ände mot TV:ns Optical OUT-port och för in
kontakten försiktigt.
3. Håll kontakten i den andra änden av den optiska kabeln och vänd Boselogotypen nedåt.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhögtalarens OPTICAL-port och för in kontakten
försiktigt.

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.
5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.
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Ställa in soundbar-enheten

Alternativ 2: Koaxial (medföljer ej)
1. Sätt in den ena änden av koaxialkabeln i TV:ns koaxialport.
2. Sätt in den andra änden av koaxialkabeln i Coaxial-porten på soundbarhögtalaren.

TV Input
AUX

Optical

Service
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Coaxial

Power

Ställa in soundbar-enheten

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA
1. Anslut elkabeln till nätadaptern.

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

3
2
1

Monteringsring

2. Anslut nätadaptern till Power-porten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Sätt in den andra änden av elkabeln i ett fungerande eluttag.
Soundbarhögtalaren sätts på och du hör en ton.

Monteringsring
Dölj nätadaptern bakom den monterade TV:n, fäst monteringsringen på TV:ns
väggmonteringssats med exempelvis buntband eller påsklamrar (medföljer ej).
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Ställa in soundbar-enheten

STÄNG AV TV-HÖGTALARNA
Stäng av tv-högtalarna för att undvika störande ljud.
Mer information finns i bruksanvisningen för tv:n.
TIPS: Ljudinställningarna hittar du vanligtvis under tv:ns meny.

KONTROLLERA LJUDET
1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källenhet:
a. Sätt på källenheten.
b. Välj lämplig tv-ingång.
3. Sätt på soundbarhögtalaren (se sidan 21).
Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.
4. På fjärrkontrollen trycker du på knappen Ljud av A.
Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.
OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du
gå till ”Felsökning” på sidan 43.
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SOUND BA R HÖGTA L A R EN S KON T R O L L E R

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER
Använd fjärrkontrollen för att styra soundbarhögtalaren och Bluetooth-anslutningar.

Strömknapp (see sidan 21)

TV-knapp (se sidan 24)

Volymhöjningsknapp
(se sidan 23)

Bluetooth-knapp (se sidan 24)

Volymsänkningsknapp
(se sidan 23)

Justera basen (se sidan 26)

Stänga av/sätta på ljud-knapp
(se sidan 23)

Dialogläge (se sidan 25)
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Soundbarhögtalarens kontroller

Ström
Tryck på strömbrytaren I på fjärrkontrollen för att starta/stänga av
soundbarhögtalaren.

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källenheten när den startas.
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
• Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
• Första gången som soundbarhögtalaren sätts på använder den TV O -källan.
• Soundbarhögtalaren stängs av om den inte använts på 60 minuter.
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Soundbarhögtalarens kontroller

Automatisk systemväckning
Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den automatiskt sätts på när den erhåller
en ljudsignal.
Använd fjärrkontrollen för att växla mellan automatisk systemväckning och
standardströminställningar genom att trycka och hålla in strömknappen I tills du hör
tre signaler och statuslampan på soundbarhögtalaren blinkar 3 gånger (se sidan 31).

Statuslampan lyser med svagt gult sken när soundbarhögtalaren är avstängd och
automatisk väckning är aktiverad.
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Soundbarhögtalarens kontroller

Volym

FUNKTION
Höj volymen

Sänk volymen

ÅTGÄRD
Tryck på H.
OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere H.
Tryck på z.
OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere z.
Tryck på A.

Stänga av/sätta
på ljud

När ljudet är avstängt blinkar statuslampan grönt tills ljud spelas upp igen.
OBS! När dialogläget är aktiverat och ljudet är avstängt blinkar
statuslampan gult.
Tips! Du kan även trycka på H för att börja spela upp ljud igen.
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Soundbarhögtalarens kontroller

Källor
Du kan styra tv och Bluetooth-anslutningarna med fjärrkontrollen.
Välj en källa genom att trycka på knappen (TV-knapp O eller Bluetooth-knappen l)
på fjärrkontrollen.
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Soundbarhögtalarens kontroller

DIALOGLÄGE
Med dialogläget får du en tydligare dialog och röster i filmer, tv-program och
poddsändningar genom att systemets ljudbalans justeras.
Tryck ned knappen för dialogläget, 5, på fjärrkontrollen för att växla mellan
dialogläget och inställningarna för standardljud.

När dialogläget är aktiverat lyser statuslampan gult (se sidan 31).
OBS! När du aktiverar dialogläget förblir det aktiverat för aktuell källa även om du
växlar till en annan källa eller stänger av soundbarhögtalaren. För att inaktivera
dialogläget för en källa trycker du på 5 igen.
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Soundbarhögtalarens kontroller

JUSTERA BASEN
1. Tryck på knappen h på fjärrkontrollen.

Status- och Bluetooth-lamporna blinkar vitt tre gånger på soundbarhögtalaren.
2. Justera basen genom att göra något av följande:
• Tryck på volymhöjningsknappen, H, för att höja basen.
• Tryck på knappen för att sänka volymen, z, för att sänka basen.
Status- och Bluetooth-lamporna på soundbarhögtalaren lyser för att visa aktuell
basinställning.
BASINSTÄLLNING

STATUSLAMPA

BLUETOOTH-LAMPA

2 (max)
1
0 (standard)
-1
-2 (min)

3. Tryck på h.
Soundbarhögtalaren sparar nuvarande basinställning.
OBS! För att ställa in optimal ljudkvalitet för dialoger, till exempel för nyheter och
debattprogram, se ”Dialogläge” på sidan 25.
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Soundbarhögtalarens kontroller

ÅTERSTÄLLA BASEN
Tryck och håll in h på fjärrkontrollen tills status- och Bluetooth-lamporna på
soundbarhögtalaren blinkar tre gånger.

Basinställningen återställs till fabriksinställningarna.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN
TREDJE PART
Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till
digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din
fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.
När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att
kontrollera grundläggande funktioner på soundbarhögtalaren som exempelvis av/på
och volymen.
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B LU E TO OT H -A N SLUT N IN G A R

Bluetooth kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis
en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet
måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET
1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in Bluetooth-knappen l tills Bluetoothlampan på soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.
TIPS: Bluetooth-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.
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B LU E TO OT H -A N SLUT N IN G A R

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

Bose Solo

När den är ansluten hörs en signal. Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast vitt
sken. Din soundbarhögtalare visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET
Använd den mobila enhetens Bluetooth-meny för att koppla från soundbarhögtalaren.
TIPS: Du kan även inaktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet för att koppla
från. Frånkoppling av Bluetooth på din enhet leder till att alla andra enheter
kopplas från.

ÅTERANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET
Tryck på Bluetooth-knappen l.
Soundbarhögtalaren försöker återansluta till de två senast anslutna enheterna.
När den ansluter blinkar Bluetooth-lampan på soundbarhögtalaren med ett vitt sken.
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
• Enheten måste finnas inom 9 m från soundbarhögtalaren och vara påslagen.
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B LU E TO OT H -A N SLUT N IN G A R

ANSLUT YTTERLIGARE EN MOBIL ENHET
Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista och
soundbarhögtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.
OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.
1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in Bluetooth-knappen l tills Bluetoothlampan på soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.
2. Välj soundbarhögtalaren från din mobila enhets enhetslista.
OBS! Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

VÄXLA MELLAN ANSLUTNA ENHETER
1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA
1. Tryck och håll in l på fjärrkontrollen i 10 sekunder tills Bluetooth-lampan på
soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.
2. Ta bort soundbarhögtalaren från Bluetooth-listan på enheten.
Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att anslutas (se sidan 28).
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SOU N D BA R HÖGTA L A R EN S STAT U S

LED-lamporna på soundbarhögtalarens framsida visar soundbarhögtalarens status.

Bluetooth-lampa
Statuslampan

STRÖM, VOLYM OCH FELSTATUS
Visar status för ström, medievolym och fel.
STATUSLAMPANS AKTIVITET

SYSTEMLÄGE

Släckt

Ström avstängd (vänteläge)

Lyser med fast grönt sken

Ström på

Blinkar grönt

Ljud avstängt

Lyser med svagt gult sken

Vänteläge, automatisk systemväckning aktiverad

Lyser med fast gult sken

Dialogläge

Blinkar gult

Dialogläge, ljud avstängt

Blinkar rött

Fel. Kontakta Bose kundtjänst

BLUETOOTH-STATUS
Visar Bluetooth-anslutningarnas status för mobila enheter.
BLUETOOTH-LAMPANS AKTIVITET

SYSTEMLÄGE

Blinkar blått

Klar att anslutas

Blinkar vitt

Ansluter

Lyser med fast vitt sken

Ansluten
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A LTER N AT IV IN STÄ L L N IN G

Du kanske måste använda en alternativ installationsmetod på grund av följande orsaker:
• Inget ljud hörs från källenheten som är ansluten till TV:n.
• TV:n saknar optisk port eller koaxialport.

INGET LJUD HÖRS FRÅN EN ELLER FLERA
KÄLLENHETER SOM ÄR ANSLUTNA TILL TV:N
Vissa TV-apparater levererar inget ljud från anslutna källenheter till
soundbarhögtalaren. Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta en eller
flera källor till soundbarhögtalaren.
PROBLEM

VAD DU SKA GÖRA

Inget ljud hörs från källenheten
som är ansluten till TV:n

Anslut källan till soundbarhögtalaren med ett av
nedanstående två kabelalternativ (se sidan 33).

Inget ljud hörs från två källenheter
som är anslutna till TV:n

Anslut dina källenheter till soundbarhögtalaren med
Alternativ 1 eller Alternativ 2 (se sidan 35).

TV:N SAKNAR OPTISK PORT ELLER KOAXIALPORT
Vissa TV-apparater har varken optisk port eller koaxialport. Använd en alternativ
installationsmetod för att ansluta TV:n till soundbarhögtalaren.
PROBLEM

VAD DU SKA GÖRA

Tv:n har bara en analog port

Anslut tv:n med en 3,5 mm till RCA-stereokabel
(medföljer ej). Se sidan 34.

Tv:n har bara en hörlursport

Anslut tv:n med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej).
Se sidan 38.

TV:n har inga ljudutgångar

Använd ljudutgångarna på en annan källa,
exempelvis en kabel-/satellitbox för att ansluta till
soundbarhögtalaren (se sidan 33).
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Alternativ inställning

Ansluta en källa till soundbarhögtalaren
Om du inte hör något ljud från en källenhet som är ansluten till TV:n, till exempel en
DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel-/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare,
ansluter du källan direkt till soundbarhögtalaren med en ljudkabel.
TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter
över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten
och/eller porten.
1. Se Audio OUT (digital)-panelen på källans baksida.
Audio OUT
Källenhetspanel

Portpanel på soundbarhögtalare

Optical

Coaxial

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

2. Välj en ljudkabel.
3. Koppla från TV:n från soundbarhögtalare om du inte redan har gjort det.
4. Anslut ljudkabeln från källenhetens Audio Out (digital)-panel till
soundbarhögtalaren.
OBS! Koppla inte från källenhetens videokabel, till exempel en HDMI-kabel, från TV:n.
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Alternativ inställning

Ansluta en källenhets analoga port till soundbarhögtalaren
Om källenheten saknar en optisk port eller koaxialport, och endast har analoga
portar (röd och vit), ska du använda en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej)
för anslutningen till soundbarhögtalaren.
1. Koppla från TV:n från soundbarhögtalaren om du inte redan har gjort det.
2. Sätt in den analoga RCA-kabeln i RCA-portarna Audio Out (röd och vit)
på källenheten.
3. Sätt in stereokontakten i soundbarhögtalarens d-port.
Portpanel på soundbarhögtalare

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

Audio OUT
Portpanel på
källenhet
R
L

3,5 mm RCAstereokabel
(medföljer ej)
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Alternativ inställning

Ansluta två källenheter till soundbarhögtalaren
Om du inte hör något ljud från en källenhet som är ansluten till TV:n, till exempel en
DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel-/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare,
ansluter du källan direkt till soundbarhögtalaren. Använd endast en ljudkabel för
varje källenhet.
1. Se Audio OUT (digital)-panelen på baksidas av varje källenhet.
2. Välj en separat ljudkabel för varje källenhet genom att välja antingen Alternativ 1
eller Alternativ 2 (se sidan 36).
OBS! Du MÅSTE använda antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2. Använd inte
koaxialkabeln (medföljer inte) och den optiska kabeln samtidigt.
3. Koppla från TV:n från soundbarhögtalaren om du inte redan har gjort det.
4. Anslut ljudkabeln från varje källenhets Audio Out (digital)-panel till
soundbarhögtalaren.
OBS! Koppla inte från källenhetens videokabel, till exempel en HDMI-kabel, från TV:n.
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Alternativ inställning

Alternativ 1
I den här figuren visas två källenhetsanslutningar med en optisk kabel och en 3,5 mm
RCA-stereokabel (medföljer ej).
TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter
över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten
och/eller porten.
Portpanel på soundbarhögtalare

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

Audio OUT
Källenhet 1
R
Optical

Coaxial

L

3,5 mm RCAstereokabel
(medföljer ej)

Audio OUT
Källenhet 2
R
Optical
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Coaxial

L

Alternativ inställning

Alternativ 2
I den här figuren visas två källenhetsanslutningar med en koaxialkabel (medföljer ej)
och en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej).
Portpanel på soundbarhögtalare

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

Audio OUT
Källenhet 1
R
Optical

Coaxial

3,5 mm RCAstereokabel
(medföljer ej)

L

Audio OUT
Källenhet 2
R
Optical

Coaxial

L

Använda två källenheter med soundbarhögtalaren
Stäng av källenheterna när du inte använder dem. För att en källenhet ska kunna ge
ljud till soundbarhögtalaren, måste den andra källenheten vara avstängd.
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Alternativ inställning

Ansluta en TV-hörlursport till soundbarhögtalaren
Om det bara finns en hörlursport på TV:n måste du använda en 3,5 mm stereokabel
(medföljer ej) för att ansluta till soundbarhögtalaren.
1. För in en ände av en 3,5 mm stereokabel i hörlursporten på TV:n.
2. För in den andra änden av kabeln i d -porten på soundbarhögtalaren.
Portpanel på soundbarhögtalare

TV Input
AUX

Optical

Coaxial

Power

Service

Audio OUT
panel för TV-hörlurar (eller
annan variabel ljudutgång)
3.5 mm

3,5 mm stereokabel
(medföljer ej)

3. Kontrollera att tv-högtalarna är påslagna.
I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.
4. Säkerställ optimal volymkontroll från soundbarhögtalaren genom att:
a. Ställa in TV:ns volym till 75 % av max.
b. Ställa in soundbarhögtalarens volym med fjärrkontrollen.
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A N SLUTA BOSE-P R OD UKT E R

ANSLUTA EN BOSE HOME SPEAKER ELLER
SOUNDBARHÖGTALARE
Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta din Bose Solo Soundbar Series
II med en Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare för att lyssna på samma
låt i två olika rum samtidigt.
OBS! SimpleSync-tekniken har en Bluetooth-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika
byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter
Du kan ansluta din Bose Solo Soundbar II med valfri medlem i Bose Home Speakerfamiljen.
Populära kompatibla produkter:
• Bose Soundbar 700
• Bose Soundbar 500
• Bose Home Speaker 500
• Bose Home Speaker 300
• Bose Portable Home Speaker
Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer
information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen
1. På fjärrkontrollen till Bose Solo Soundbar Series II trycker du och håller in
Bluetooth-knappen l tills Bluetooth-lampan på Bose Solo Soundbar Series II
blinkar med blått sken.
2. Välj din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare i Bose Music-appen,
på My Bose-skärmen.
OBS! För att återgå till My Bose-skärmen knackar du på Z i skärmens övre
vänstra hörn.
3. Tryck på produktbilden i skärmens nedre högra hörn.
4. Tryck på Group Speakers.
5. Följ instruktionerna i appen för att ansluta en Bluetooth-enhet med SimpleSync.
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
• Se till att din Bose Solo Soundbar Series II är inom 9 m från Bose Home Speaker
eller Bose soundbarhögtalaren.
• Du kan bara ansluta din Bose Solo Soundbar Series II till en produkt i taget.
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Ansluta Bose -produkter

ÅTERANSLUTA MED EN BOSE HOME SPEAKER ELLER
SOUNDBARHÖGTALARE
Sätt på Bose Solo Soundbar Series II (se sidan 21).
Din Bose Solo Soundbar Series II försöker ansluta till de två Bluetooth-enheter som
senast anslöts, inklusive din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare.
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
• Din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare måste vara inom 9 m och
vara påslagen.
• Om det inte går att ansluta din Bose Solo Soundbar II, anslut då med hjälp av Bose
Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.
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SKÖTSEL OCH UN D ER HÅ L L

BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN
Knappcellsbatteriet CR2032 används i fjärrkontrollen till soundbarhögtalaren.
1. Vrid höljet till batterifacket till vänster (moturs) och ta bort höljet.

2. Sätt i ett nytt batteri med den platta sidan och +-tecknet uppåt.

3. Sätt tillbaka höljet och vrid det åt höger (medurs) för att fästa det.
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Skötsel och underhåll

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN
Rengör utsidan på soundbarhögtalaren med en mjuk och torr trasa.
TÄNK PÅ:
• Se till att INGEN vätska spills i soundbarhögtalaren eller kommer in i några öppningar.
• Blås INTE in luft i soundbarhögtalaren.
• Använd INTE dammsugare till att rengöra soundbarhögtalaren.
• Använd INTE spray i närheten av soundbarhögtalaren.
• Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller
alkohol, ammoniak eller slipmedel.
• Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.
Besök: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

BEGRÄNSAD GARANTI
Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den
begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.
Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register.
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.
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PROVA DET HÄR FÖRST
Om du får problem med soundbarhögtalaren:
• Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
• Säkra alla kablar och kontrollera att de är korrekt ikopplade.
• Kontrollera statuslamporna (se sidan 31).
• Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa
routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.)
• Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade
räckvidden för den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
• Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 13).
• Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.

ANDRA LÖSNINGAR
Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera
symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om
du inte kan lösa ditt problem.
Besök: worldwide.Bose.com/contact
SYMPTOM

LÖSNING
Kontrollera att batteriet är rätt isatt eller om det behöver bytas ut
(se sidan 41).

Fjärrkontrollen
fungerar ibland inte
eller inte alls

Peka med fjärrkontrollen direkt mot soundbarhögtalaren.
Kontrollera att statuslampan blinkar när du trycker på knappen för
volymhöjning, volymsänkning eller Ljud av/på, på fjärrkontrollen.
Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.
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SYMPTOM

LÖSNING
Sätt på ljudet i soundbarhögtalaren.
Höj volymen.
Sätt i ljudkabeln i en port på TV:n märkt med Audio Output eller
Audio OUT, inte Audio Input eller Audio IN.
Använd endast en ljudkabel.
Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källenhet
för ljudet, ska du välja rätt TV-ingång.

Inget ljud

Aktivera TV:ns ljudutgång och välj rätt inställning, till exempel Stereo
eller 5.1 Channel Audio. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns
mer information.
Använd en alternativ installationsmetod (se sidan 32).
Om du ansluter till två källenheter:
• Stäng av den andra källenheten.
• Kontrollera att du inte använder en optisk kabel eller koaxialkabel.
Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett TV-uttag märkt
VARIABLE (VAR), stänger du av TV-högtalarna, sätter TV-volymen
på 75 % av maximum och sätter på ljudet på TV:n.
Om du ansluter via en utgång för TV-hörlurar höjer du TV-volymen
till maxgränsen.

Ljud hörs från tvhögtalarna

Stäng av TV-högtalarna (se sidan 19).
Stäng av eller sänk TV-volymen.
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SYMPTOM

LÖSNING
På soundbarhögtalaren:
- Anslut en enhet (se sidan 28).
- Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 30).
- Försök med att ansluta en annan enhet.
På Bluetooth-enheten:
- Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen.

Soundbarhögtalaren
spelar inte upp ljud
från Bluetoothenheten

- Ta bort soundbarhögtalaren från Bluetooth-menyn. Anslut en
gång till.
- Försök med en annan musikkälla.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är kompatibel.
Se handboken för Bluetooth-enheten.
Höj volymen på soundbarhögtalaren, den mobila enheten och
musikkällan.
Kontrollera att du använder en kompatibel enhet.
Om fler än en Bluetooth-enhet är ansluten pausar du ljudet på den
ena och spelar upp ljud på den andra.
Koppla från andra Bluetooth-enheter när de inte används.
Se ”Inget ljud” på sidan 44 eller ”Förvrängt ljud”.
Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett TV-uttag märkt
VARIABLE (VAR), sänker du ljudet på TV:n.

Förvrängt ljud

Anslut din källenhet till soundbarhögtalaren (se sidan 33).
Om du monterar soundbarhögtalaren på väggen bör du anpassa
ljudet (se sidan 14).

Det går inte
att ansluta
soundbarhögtalaren
med en Bose Home
Speaker eller
Bose Soundbar

Se till att soundbarhögtalaren är redo att anslutas:
På fjärrkontrollen till Bose Solo Soundbar Series II trycker du och
håller in Bluetooth-knappen l tills Bluetooth-lampan på Bose Solo
Soundbar Series II blinkar med blått sken.
Se till att din Bose Solo Soundbar Series II är inom 9 m från Bose
Home Speaker eller Bose soundbarhögtalaren.

Det går inte att
återansluta till en
tidigare ansluten
Bose Home Speaker
eller Bose Soundbar

Anslut med Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från
menyn Inställningar.

Ljudet fördröjs vid
anslutning med en
Bose Home Speaker
eller Bose Soundbar

Besök btu.Bose.com och sök efter tillgängliga
programvaruuppdateringar.
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