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Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje
Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan 
tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta 
eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Tasakulmaisen kolmion sisälläoleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, 
jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUKSIA:
•	 Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
•	 Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. 

Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
•	 Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
•	Älä käytä muuta kuin mukana tullutta laturia.
•	 Lataa akku ennen käyttöä. Käytä aina yhteensopivaa laturia. Katso lisätietoja lataamisesta valmistajan 

toimittamista tai laitteen ohjeista.
•	 Kun akku on ollut kauan käyttämättä, se on ehkä ladattava ja lataus purettava useita kertoja, jotta se 

toimii mahdollisimman tehokkaasti.
•	 Akku toimii parhaiten normaalissa huonelämpötilassa (20 °C +/- 5 °C).
•	 Kun kuulokkeita ei käytetä, älä lataa akkua liian pitkään.
•	 Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
•	 Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
•	 Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai 

silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
•	 Älä käytä akkua, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laitteen kanssa.
•	Pidä akku kuivana ja puhtaana.
•	Saat lisätietoja akun vaihtamisesta ottamalla yhteyden Bose-asiakaspalveluun.

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla. 
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki.
©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa.
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VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta 
lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUS: Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset 
voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
 

HUOMAUTUKSIA:
•	 Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
•	 Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
•	 Tämän laitteen muuntajaa saa käyttää vain sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä 

käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
•	 Tätä laitetta saa käyttää vain yhdessä sille tarkoitetun Bose®-muuntajan kanssa.

Tärkeitä turvaohjeita
1.  Lue nämä ohjeet.
2.  Säilytä nämä ohjeet.
3.  Huomioi kaikki varoitukset.
4.  Noudata kaikkia ohjeita.
5.  Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6.  Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7.   Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8.   Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden 

lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9.   Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

10.   Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11.   Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. 

Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on 
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet.  
Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttäminen edellyttää kahden ehdon täyttämistä:  
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien 
häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
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Vain Yhdysvallat
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaaliselle laitteille annettuja 
rajoja FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia 
häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei 
ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan 
ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai 
televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, 
käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
•	Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
•	Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
•	 Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 
•	 Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun 
luvan käyttää tätä laitetta.

Kanada
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.
Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) laite ei saa 
tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.
Lähtöteho: 7 mW taajuudella 2400-2483.5 MHz

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU (R&TTE-direktiivi) 
sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa www.Bose.com/compliance

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö 

Osan nimi

Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu 
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu 
difenyylieetteri (PBDE)

PCB-
yhdisteet

X 0 0 0 0 0

Metalliosat X 0 0 0 0 0
Muoviosat 0 0 0 0 0 0
Kaiuttimet X 0 0 0 0 0
Johdot X 0 0 0 0 0
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle 
SJ/T 11363-2006 -raja-arvon. 
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 
11363-2006 -raja-arvon.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero:  ____________________________________________________________________

Mallinumero:  ____________________________________________________________________

Ostopäivä:  ______________________________________________________________________

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
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Johdanto
Yleistä
Kiitos Bose® SoundLink® Bluetooth ® -kaiuttimen ostamisesta. Voit nauttia 
älypuhelimesta, kannettavasta tai taulutietokoneesta tai muusta Bluetooth-
laitteesta peräisin olevasta musiikista langattomasti missä haluat.

Ominaisuudet

•	 Kun käytössä on langaton Bluetooth-yhteys, telakkaa ei tarvita eikä Bluetooth-
laitetta tarvitse yhdistää fyysisesti.

•	 Ladattavassa tehokkaassa Bose-litiumioniakussa riittää tehoa tuntukausiksi.

•	 Voit yhdistää minkä tahansa musiikkilähteen kaiuttimeen AUX-liitännän avulla.

•	 Enintään kuusi Bluetooth-laitetta voi muodostaa laitepareiksi.

•	 Helppo kuljettaa mukana.

Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus. Ota kaiutin ja muuntaja pois pakkauksesta. Joillakin alueilla 
pakkauksessa voi olla pistokesovittimia. Säästä kaikki pakkausmateriaalit. 
Niitä tarvitaan, jotta järjestelmän voi kuljettaa turvallisesti.

Jos joku osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti 
valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Saat lisätietoja 
ottamalla yhteyden Boseen (yhteystiedot näkyvät tämän julkaisun lopussa) 
tai osoitteesta http://global.Bose.com. 

SoundLink® Bluetooth® III -kaiutin Virransyöttö Muuntajat
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Käyttäminen
Virran kytkeminen
Kun käytät SoundLink® Bluetooth® -kaiutin III:a ensimmäisen kerran, yhdistä se 
pistorasiaan ja lataa akkua kolme tuntia. Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan.

1. Verkkovirta:

a.  Käännä koskettimet ulos muuntajan rungosta.

tai, 

b. Yhdistä alueellasi käytettävä muuntaja pistorasiaan.
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Käyttäminen

2. Työnnä muuntajasta lähtevä virtajohto kaiuttimen takaosan virtaliitäntään.

3. Työnnä pistoke toimivaan pistorasiaan. 

Kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, että se saa virtaa. Lataus alkaa. 
Kaiuttimen etuosassa näkyvä akun merkkivalo  vilkkuu keltaisena, 
kun akku on ladattava. 
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Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi 
sekä yhdistäminen toisiinsa
Ennen musiikin kuuntelemista Bose® Soundlink® Bluetooth® speaker III:n 
avulla Bluetooth-laitteesta ja kaiuttimesta on muodostettava laitepari, ja ne on 
yhdistettävä toisiinsa.

Käyttöönotto ensimmäistä kertaa
Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäistä kertaa, se on valmis laiteparin 
muodostamista ja laitteeseen yhdistämistä varten.

1. Käynnistä kaiutin painamalla virtapainiketta . 

Kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu hitaasti sinisenä sen merkiksi, 
että kaiutin on havaittavissa.

2. Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön. Siirry Bluetooth-laiteluetteloon ja valitse 
Bose SLIII -niminen laite. Jos laite pyytää tunnuslukua, näppäile 0000 (4 nollaa). 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose SLIII

Kun laitepari on muodostettu ja laite on yhdistetty kaiuttimeen, kaiuttimen 
Bluetooth-merkkivalo  muuttuu vilkkuvasta sinisestä valkoiseksi ja 
kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Huomautus:  Jos kaiuttimesta katkaistaan virta 5 minuutin kuluttua, laiteparia ei 
muodostettu eikä sitä yhdistetty laitteeseesi. Sammuta kaiuttimesta 
virta ja käynnistä se uudelleen. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. 
Lisätietoja on Ongelmanratkaisu -kohdassa sivulla 16.

Käyttäminen
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Toisen laitteen lisääminen kaiuttimeen
Voit muodostaa kaiuttimesta ja toisesta laitteesta laiteparin asettamalla kaiuttimen 
tilaan, jossa se voidaan havaita.

1. Paina kaiuttimen Bluetooth® -painiketta, jotta Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 
 sinisenä.

2. Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön. Siirry Bluetooth-laiteluetteloon ja valitse 
Bose SLIII -niminen laite. Jos laite pyytää tunnuslukua, näppäile 0000 (4 nollaa). 

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena, kunn laitteeseen on muodostettu yhteys.

Huomautus:  Voit siirtää kaiuttimen yhdistetystä tilasta löydettävään tilaan ja 
takaisin painamalla kaiuttimen Bluetooth-painiketta. 

Kaiuttimen muisti
Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kuuden pariksi määritetyn 
laitteen tiedot. Jos muodostat kaiuttimesta parin seitsemännen laitteen kanssa, 
ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot poistetaan.

Huomautus:  Voit poistaa kaikkien laitteiden tiedot kaiuttimen muistista pitämällä 
Bluetooth -painiketta painettuna noin 10 sekuntia, kunnes 
kuuluu äänimerkki. Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen 
muistista, ja kaiutin voidaan löytää.

Laitteen yhdistäminen uudelleen
Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, 
johon se oli viimeksi yhteydessä. Jos tämä laite ei ole käytettävissä, kaiutin 
yhdistetään edelliseen laitteeseen ja niin edelleen. Kaiutin etsii pariksi 
muodostettua laitetta noin 30 sekuntia.

Laitteen vaihtaminen
Voit vaihtaa kaiuttimen yhteyden toiseen laitteeseen, joka on muodostettu pariksi 
sen kanssa. Vaihdettavan laitteen tietojen on oltava kaiuttimen muistissa.

1. Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön tässä laitteessa.

2. Kaiutin voidaan löytää, kun painat Bluetooth -painiketta. 

Kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että kaiutin 
on havaittavissa.

3. Valitse laitteen Bluetooth-laiteluettelosta Bose SLIII.

Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena, kun kaiutin yrittää muodostaa 
yhteyden laitteeseen.

Kun kaiutin ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa, Bluetooth-tilamerkkivalo 
muuttuu vilkkuvasta valkoisena palavaksi ja kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Käyttäminen
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Ohjauspainikkeet
Ohjauspainikkeet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

Ohjauspainike Kuvaus

Käynnistää ja sammuttaa kaiuttimen.

•	 Jos lähteeksi on valittu Bluetooth®, kaiutin yrittää muodostaa 
yhteyden laitteeseen, johon se oli viimeksi yhdistetty. Jos laitteita 
ei ole muodostettu laitepariksi, kaiutin siirtyy tilaan, jossa se 
voidaan löytää. Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen 
laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9. 

•	 Jos kaiutin saa virtaa akusta, pidä painettuna ja tarkkaile 
akkumerkkivaloa. Lisätietoja on Akun tarkistaminen -kohdassa 
sivulla 14.

•	 Jos kaiutinta ei käytetä 30 minuuttiin, siitä katkaistaan virta 
automaattisesti.

Voit valita Bluetooth -lähteen painamalla.

•	 Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, josta muodostettiin 
viimeksi pari sen kanssa. Jos laitteita ei ole muodostettu laitepariksi, 
kaiutin siirtyy tilaan, jossa se voidaan löytää.

•	 Jos Bluetooth-yhteys on muodostettu tai sitä yhdistetään, painiketta 
painettaessa kaiutin siirtyy tilaan, jossa se on havaittavissa, 
ja laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa on 
mahdollista. Voit palata yhdistämistilaan painamalla uudelleen.

Voit kuunnella AUX-liitäntään yhdistettä laitetta painamalla tätä. 
Lisätietoja on Laitteen yhdistäminen AUX-liitännän avulla -kohdassa 
sivulla 13.

Painamalla tätä voit mykistää kaiuttimen tai poistaa mykistyksen.

Voit hiljentää äänenvoimakkuutta portaittain painamalla tätä. 
Voit vähentää äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painettuna.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta portaittain painamalla tätä. Voit lisätä 
äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painettuna.
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Merkkivalot
Tilamerkkivalot syttyvät, kun äänilaite tai kaiutin käynnistyy. Tilamerkkivalot 
sijaitsevat kaiuttimen etuosassa.

Tilamerkkivalo Järjestelmän tila

Ilmaisee Bluetooth® -kaiuttimen tilan, kun Bluetooth-lähde on valittu. 
Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä 
yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9.

•	 Vilkkuu sinisenä – Löydettävissä – laitepari voidaan muodostaa.

•	 Vilkkuu valkoisena – Yritetään muodostaa yhteyttä pariksi 
muodostettuun laitteeseen.

•	 Palaa valkoisena – Laitepariksi muodostettuun laitteeseen on 
muodostettu yhteys. 

•	 Vilkkuu, kun kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään tai hiljennetään, 
kun lähteenä on Bluetooth. Kun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, 
suurin tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu.

•	 Kaiuttimesta kuuluu AUX IN  -liitäntään yhdistetystä laitteesta 
tulevaa ääntä.

•	 Vilkkuu, kun kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään tai hiljennetään, 
kun lähteenä on AUX. Kun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, suurin 
tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu.

Vilkkuu, kun ääni on mykistetty. 

Ilmaisee akun varaus- tai lataustilan. Lisätietoja on Akun tarkistaminen 
-kohdassa sivulla 14.
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Laitteen yhdistäminen AUX-liitännän avulla
Voit yhdistää kaiuttimen kuuloke- tai äänilähdöllä varustettuun laitteeseen. 
Yhdistä 3,5 mm:n pistokkeella varustetun äänijohdon toinen pää kaiuttimen AUX-
tuloliitäntään . Tällaisia kaapeleita myydään kodinkoneliikkeissä.

AUX-tuloliitännän käyttäminen:

1. Yhdistä äänilaite johdon avulla kaiuttimen takaosan AUX IN -liitäntään .

2. Paina kaiuttimen virtapainiketta .

3. Paina kaiuttimen AUX-painiketta.

4. Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus lähes suurimmilleen. 
Säädä lopullinen äänenvoimakkuus kaiuttimen äänenvoimakkuuden 
säätöpainikkeiden avulla.

Huomautuksia:

•	 Jos yhdistetystä laitteesta ei tule ääntä puoleen tuntiin, kaiuttimesta katkaistaan 
virta automaattisesti, jotta akun virtaa säästyy.

•	 Kaiuttimen takaosassa sijaitsevaa SERVICE-liitäntää käytetään vain ohjelmiston 
päivittämiseen. Siihen ei voi yhdistää aänilaitetta.
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Käyttäminen akun varassa
Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. 
Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään 14 tuntia. 

Akun tarkistaminen
Kun kaiutin on käynnistetty, akun merkkivalo välähtää ja sammuu akkuvirran 
säästämiseksi. Jos akku on ladattava, akun tilamerkkivalo palaa ja vilkkuu 
punaisena, kunnes kaiutin yhdistetään pistorasiaan ja akun lataaminen alkaa.

Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä kaiuttimen virtapainiketta  painettuna ja 
tarkkailemalla akkumerkkivaloa.

Palaa vihreänä Täyteen ladattu

Palaa keltaisena Keskisuuri lataus

Vilkkuu punaisena Akku on ladattava

Akun lataaminen
Kaiuttimen akkumerkkivalo vilkkuu punaisena, kun akku on ladattava. 

Voit ladata akun yhdistämällä kaiuttimen pistorasiaan. Lisätietoja on Virran 
kytkeminen -kohdassa sivulla 7. Kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, 
että se saa virtaa. Suositeltu latausaika akun lataamiseksi täyteen on 3 tuntia. 
Akkumerkkivalo ilmaisee lataustilan. Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan.

Vilkkuu keltaisena Akku latautuu

Palaa vihreänä Akku on latautunut täyteen

Akunsäästötila
Jos kaiuttimen pistoke on ollut poissa pistorasiasta 24 päivää, se siirtyy 
akunsäästötilaan akkuvirran säästämiseksi. Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen 
yhdistämällä sen virransyöttöön. Lisätietoja on Virran kytkeminen -kohdassa 
sivulla 7.
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Kaiuttimen sijoituspaikka
Kun käytät kaiutinta sisätiloissa, äänenlaatu vaihtelee kaiuttimen sijoituspaikan 
mukaan. 

Jos käytät kaiutinta ulkona, äänenlaatu muuttuu, kun siirryt kauemmas 
kaiuttimen luota. 

Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset kaiuttimelle sijoituspaikan.

•	 Kaiutin tuottaa parasta ääntä, kun se asetetaan 50 - 120 cm:n korkeudelle lattiasta.

•	 Bassoäänet kuuluvat jykevimmin, kun kaiuttimen takaosa asetetaan seinän 
lähelle mutta ei suoraan seinää kohden. Bassotoisto heikkenee, jos kaiutin 
siirretään pois seinän luota. Älä aseta kaiutinta selälleen. Ääni kuuluu laitteen etu- 
ja takapuolelta.

•	 Kaiutinta ei saa asettaa ahtaaseen tilaan, joka on avoin vain kaiuttimen 
etupuolelta. Muutoin äänenlaatu voi heikentyä.

•	 Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

Käyttäminen
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Ylläpito ja huolto

Ongelmanratkaisu

Ongelma Toimintaohjeet

Kaiutin ei 
käynnisty.

Jos käytössä on muuntaja, varmista, että
•	 järjestelmä on yhdistetty toimivaan sähköpistorasiaan.
•	käytössä on kaiuttimen kanssa toimitettu Bose®-muuntaja tai kaiuttimelle tarkoitettu 

Bose-muuntaja.
Jos kaiutin saa virtaa akusta, se voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Voit palauttaa 
akun toimintatilaan ja ladata sen yhdistämällä kaiuttimen muuntajan avulla 
sähköpistorasiaan.

Kaiuttimesta 
ja Bluetooth® 
-laitteesta ei 
voi muodostaa 
laiteparia.

•	Varmista, että kaiutin voidaan löytää (Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä). 
Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen 
toisiinsa -kohdassa sivulla 9.

•	Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteessa.
•	Varmista, että olet valinnut Bluetooth-laiteluettelosta Bose SLIII -laitteen ja että laite on 

vahvistanut yhteyden.
•	Bluetooth-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.
•	Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista Bluetooth	-laitteista tai poista 

niiden Bluetooth	-toiminnot käytöstä.
•	Varmista, että laitteessa on A2DP (stereo Bluetooth)	-profiili.
•	Kun muodostat PC- tai Mac-tietokoneen laitepariksi ja yhdistät siihen, varmista, 

että olet valinnut tietokoneen ääniasetusvalikossa äänilaitteeksi SoundLink® Bluetooth® 
-kaiuttimen. Yhdistäminen on ehkä viimeisteltävä toistamalla musiikkia. Lisätietoja on 
tietokoneen käyttöohjeessa.

•	Saat lisätietoja kannettavan laitteen muodostamisesta Bluetooth-laitepariksi muiden 
Bluetooth-laitteiden kanssa sen käyttöohjeesta, sähköisestä ohjeesta tai ottamalla 
yhteyden valmistajan tekniseen tukeen.

•	Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. Muodosta laitteesta ja 
kaiuttimesta laitepari. Lisätietoja on Käyttöönotto ensimmäistä kertaa -kohdassa sivulla 
9 ja Toisen laitteen lisääminen kaiuttimeen -kohdassa sivulla 10.

•	Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, 
kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin 
uudelleen ja muodosta laitepari.

•	Tarkista, onko Bluetooth-laitteeseen saatavana ohjelmistopäivitys, tai tarkista 
osoitteessa owners.Bose.com, onko SoundLink® Bluetooth® -kaiutin III:een saatavana 
ohjelmistopäivitys.

Laitepariksi 
muodostettuun 
Bluetooth-
laitteeseen 
ei muodostu 
yhteyttä.

•	Varmista, että kaiutin voidaan löytää (Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä). 
Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen 
toisiinsa -kohdassa sivulla 9.

•	Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteessa.
•	Laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.
•	Sammuta laitteesta virta ja käynnistä se uudelleen. Yhdistä se kaiuttimeen. Lisätietoja 

on Laitteen yhdistäminen uudelleen -kohdassa sivulla 10.
•	Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista Bluetooth	-laitteista tai poista 

niiden Bluetooth	-toiminnot käytöstä.
•	Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, 

kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin 
uudelleen ja yhdistä se laitteeseen. 

•	Tyhjennä kaiuttimen muisti. Muodosta laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen. 
Lisätietoja on Kaiuttimen muisti -kohdassa sivulla 10 ja Käyttöönotto ensimmäistä 
kertaa -kohdassa sivulla 9. 
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Ylläpito ja huolto

Ongelma Toimintaohjeet

Kaiuttimen 
mukaan 
yhteys on 
muodostettu, 
mutta musiikkia 
ei kuulu.

•	Varmista, että laite on yhdistetty kaiuttimeen ja että se toistaa ääntä.
•	Varmista, että kaiutinta ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuutta on riittävästi.
•	Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.
•	Bluetooth®-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.
•	Siirrä laite kauemmas sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavista laitteista, kuten toinen 

Bluetooth-laite, langaton puhelin, mikroaaltouuni tai langaton reititin. 
•	Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista Bluetooth -laitteista tai poista 

niiden Bluetooth	-toiminnot käytöstä. Yhdistä laite uudelleen.
•	Saat lisätietoja kannettavan laitteen muodostamisesta Bluetooth-laitepariksi muiden 

Bluetooth-laitteiden kanssa sen käyttöohjeesta, sähköisestä ohjeesta tai ottamalla 
yhteyden valmistajan tekniseen tukeen.

•	Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. 
•	Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, 

kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin 
uudelleen ja yhdistä se laitteeseen.

Bluetooth-
laitteesta 
kuuluvan 
äänen laatu 
on huono.

Yhdistä Bluetooth-laite kaiuttimen AUX-liitäntään. Jos AUX-liitännän käyttäminen 
parantaa äänenlaatua, kokeile seuraavia ratkaisuja:
•	Bluetooth-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.
•	Siirrä laite kauemmas sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavista laitteista, kuten toinen 

Bluetooth-laite, langaton puhelin, mikroaaltouuni tai langaton reititin.
•	Sulje -laitteessa käytössä olevia sovelluksia. Useiden sovelluksien käyttäminen 

samanaikaisesti voi haitata äänen lähettämistä. Muiden kuin tärkeiden sovellusten 
sulkeminen voi parantaa äänenlaatua.

•	Yritä poistaa WiFi®-verkko käytöstä äänenlaadun parantamiseksi.
•	Katkaise yhteys laitteesta kaiuttimeen poistamalla laitteen Bluetooth-toiminto käytöstä. 

Muodosta laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen.
•	Jos laite on taskussasi, ota se pois sieltä. Kehosi ei saa olla kaiuttimen ja laitteen välissä.
•	Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen.
•	Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, 

kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin 
uudelleen. Muodosta siitä ja laitteesta pari sekä yhdistä ne toisiinsa.

•	Tarkista, onko Bluetooth-laitteeseen saatavana ohjelmistopäivitys, tai tarkista 
osoitteessa owners.Bose.com, onko SoundLink® Bluetooth® -kaiutin III:een saatavana 
ohjelmistopäivitys.

AUX-laitteesta 
kuuluvan 
äänen laatu 
on huono tai 
ääntä ei kuulu 
ollenkaan.

•	Varmista, että yhdistetty laite on käynnistetty ja että se toistaa ääntä.
•	Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kaiuttimeen kunnolla ja että toisen pään liitin 

on kiinni AUX-laitteessa.
•	Paina kaiuttimen AUX-painiketta. Tarkista, että AUX-lähteen merkkivalo palaa.
•	Varmista, että kaiutinta ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuutta on riittävästi. 
•	Jos ääntä ei kuulu, lisää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta.
•	Jos äänenlaatu on heikko, kokeile vähentää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta.
•	Kokeile toista AUX-johtoa.
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Akun vaihtaminen
Akku on vaihdettava, kun

•	 Akun tilamerkkivalo vilkkuu keltaisena latauksen kestettyä 10 tuntia.

•	 Akun teho heikkenee ajan myötä.

Vain Bose voi vaihtaa kaiuttimen akun. Voit tilata uuden akun maassasi toimivalta 
Bosen edustajalta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Boseen (yhteystiedot 
näkyvät tämän julkaisun lopussa) tai osoitteesta http://global.Bose.com. 

Kaiuttimen puhdistaminen
Puhdista laitteen pinta pyyhkimällä pehmeällä kuivalla kankaalla.

•	 Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.

•	 Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun
Jos mielessäsi on kysymyksiä Bose® SoundLink® Bluetooth® III -kaiuttimesta, ota 
yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Boseen 
(yhteystiedot näkyvät tämän julkaisun lopussa) tai osoitteesta http://global.Bose.com. 

Rajoitettu takuu
Your Bose® SoundLink® Bluetooth® III -kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun 
takuun lisätiedot ovat pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Kortissa 
kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta 
rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot
Verkkovirta

Syöttö: 100 - 240 V , 50/60 Hz, 600 mA 
Lähtö: 17 V DC, enintään 1 A

Syöttövirta

Tulo: 17 - 20 VDC, enintään 1 A

Mitat

5.2"K x 10"L x 1.9"S (13.5 cm x 25.6 cm x 4.8 cm)

Paino

1.37 kg (3.03 lb)

Lämpötila-alue käytön aikana

32° - °F (0° - +  °C)45113
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