Bose SoundLink
Bluetooth speaker III
®

®

®

Owner’s Guide

Segurança
Por favor leia este guia

Reserve tempo para seguir com atenção as instruções neste guia do proprietário. Irão ajudá-lo a instalar e usar
o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este guia para
consultas futuras.

O símbolo com um raio de trovoada dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença
de material não isolado, com tensão elétrica perigosa, no interior da caixa do sistema, a qual pode ser de
magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.
O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, conforme marcado no sistema, destina-se a alertar
o utilizador para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção contidas neste guia.
AVISOS:
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
• Não exponha este equipamento a gotejamento ou a salpicos, nem coloque sobre ou perto dele objetos
com líquidos, tais como jarras. Tal como com quaisquer produtos eletrónicos, tenha cuidado para não
entornar líquidos para dentro de qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar uma avaria e/
ou risco de incêndio.
• Não coloque fontes de chama viva, tais como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
• Não use qualquer carregador para além do especificamente fornecido para ser utilizado com o
equipamento.
• A bateria precisa de ser carregada antes de ser utilizada. Utilize sempre o carregador correto e consulte
as instruções do fabricante ou o manual de equipamento para instruções de carregamento corretas.
• Depois de longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar ou descarregar o
conjunto de bateria várias vezes para obter o desempenho máximo.
• A bateria oferece o seu melhor desempenho quando é utilizada à temperatura ambiente normal
(68°F +/- 23°F ou 20ºC +/- 5ºC).
• Não deixe uma bateria em carregamento prolongado quando não for utilizada.
• O conjunto de bateria não deve ser exposto a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
•N
 ão provoque choque mecânico no conjunto de bateria.
•E
 m caso de derrame de fluido da bateria para fora do equipamento, evite o contato do líquido
com a pele ou olhos. Se tiver havido contacto, lave a área afetada com bastante água e procure
aconselhamento médico.
•N
 ão utilize qualquer conjunto de bateria que não tenha sido pensado para ser utilizado com este
equipamento.
• Mantenha a bateria limpa e seca.
• Para substituição da bateria, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente Bose.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização
de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.
Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.
©2018 Bose Corporation. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou de outra forma usada sem
autorização prévia por escrito.
2 - Português

Segurança
AVISO: Este produto contém material magnético. Contacte o seu médico se tiver dúvidas sobre se este
pode afetar o funcionamento do seu dispositivo médico implantável.
CUIDADO: Não faça alterações ao sistema ou aos acessórios. Alterações não autorizadas podem
comprometer a segurança, conformidade com os regulamentos e desempenho do sistema.

NOTAS:

•O
 rótulo do produto encontra-se na parte de baixo do produto.
•N
 os casos em que a ficha de ligação à tomada de corrente, ou uma extensão de tomadas, for usada como o
meio de desligar, tal meio deve permanecer facilmente acessível.
•A
 fonte de alimentação CA fornecida com este produto deve ser utilizada em espaços interiores. Não foi
concebido nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos de recreio nem em barcos.
•E
 ste produto apenas pode ser usado com a fonte de alimentação CA fornecida, ou com uma fonte de
alimentação CA Bose® ou com um carregador concebido para usar com este produto.

Instruções de Segurança Importantes
1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Acate todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. 	Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. 	Não instale perto de qualquer fonte de calor, tais como radiadores, grelhas de calor, fogões, ou outros
equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. 	Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. 	Desligue este equipamento da tomada de corrente durante uma trovoada ou quando não for usá-lo durante
muito tempo.
11. 	Procure pessoal qualificado para toda a assistência. A assistência é necessária quando o equipamento tiver
sido danificado de qualquer forma, tal como se o cabo ou a ficha de alimentação tiverem sido danificados,
se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou
humidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Informações sobre produtos que geram ruído elétrico.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a Industry Canada RF
estabeleceram para a população geral. Não deve estar no mesmo local que, ou funcionar em conjunto com,
quaisquer outras antenas ou transmissores.
Este sistema está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC. A utilização está sujeita às seguintes
duas condições: 1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento tem de
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que lhe possa causar funcionamento indesejado.
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Apenas E.U.A.

NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites de um equipamento digital
da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável
contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de
rádio frequência, podendo, se não for instalado de acordo com as instruções, causar interferências prejudiciais
nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorra interferência numa determinada
instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção dos sinais de rádio ou televisão, o que
poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a
interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:
• Mudar a orientação ou posição da antena recetora.
• Aumentar a distância entre este equipamento e o recetor.
• Ligue o equipamento a uma tomada elétrica num circuito diferente daquele onde está ligado o recetor.
• Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do
utilizador usar este equipamento.

Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre o protocolo canadiano ICES-003.
Este dispositivo encontra-se em conformidade com o(s) padrões Industry Canada RSS isentos de licença.
A utilização está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência e
(2) este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que lhe possam
causar funcionamento indesejado.
Potência de saída: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz
A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos
essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/EU e todos os requisitos de
diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se
em www.Bose.com/compliance

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos

Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos
Chumbo Mercúrio Cádmio Hexavalente
Bifenilos
Éter de difenilo
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(CR(VI))
Polibromados (PBB) polibromado (PBDE)

Nome da peça
PCB
X
0
0
0
0
0
Partes metálicas
X
0
0
0
0
0
Partes plásticas
0
0
0
0
0
0
Colunas
X
0
0
0
0
0
Cabos
X
0
0
0
0
0
O: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta parte está
abaixo do requisito limite em SJ/T 11363-2006.
X: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça está
acima do limite em SJ/T 11363-2006.

Preencha e guarde para referência futura.
Os número de série e de modelo podem ser encontrados na parte de baixo do altifalante.
Nº. de série: ______________________________________________________________________
N.º do modelo: ___________________________________________________________________
Data de compra: __________________________________________________________________
Sugerimos que guarde a sua fatura com este guia do proprietário.
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Introdução
Visão geral
Obrigado por comprar o altifalante Bose® SoundLink® Bluetooth ® III. Desfrute
da música sem precisar de fios, através do seu smartphone, tablet, computador
portátil ou outro dispositivo Bluetooth, em qualquer lugar que deseje.
Funcionalidades
• A ligação sem fios Bluetooth elimina a necessidade de ligar fisicamente o seu
dispositivo Bluetooth.
• A bateria recarregável de iões de lítio oferece horas de desempenho Bose.
• O conector AUX permite-lhe ligar qualquer equipamento de música diretamente
ao seu altifalante.
• Faça o emparelhamento de até seis dispositivos Bluetooth.
• Mobilidade fácil de agarrar e levar.

Desembalar o produto
Abra a caixa e retire o altifalante e a fonte de alimentação CA. Dependendo
da região, a caixa também pode conter adaptadores de alimentação CA para
a fonte de alimentação CA. Certifique-se de que guarda todos os materiais
de embalagem. Estes fornecem a forma mais segura para qualquer envio ou
transporte necessário do sistema.
Se alguma parte do produto parecer danificada, não tente usá-la. Contacte
imediatamente o seu fornecedor autorizado Bose ou telefone para o Serviço
de apoio a clientes da Bose. Para informação de contacto, consulte a lista de
contacto no fim deste guia ou visite http://global.Bose.com.

Altifalante SoundLink® Bluetooth® III
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Fonte de alimentação CA

Adaptadores da fonte
de alimentação CA

Funcionamento
Ligação à corrente elétrica
A primeira vez que utilizar o seu altifalante SoundLink® Bluetooth® III, ligue-o à
fonte (de rede) CA e carregue a bateria durante três horas. Enquanto a bateria está
a carregar, pode começar a utilizar o altifalante.
1.

Dependendo do seu tipo de fonte de alimentação CA:
a.

Estique os pinos da fonte de alimentação CA.

Ou,
b.

Deslize o adaptador de energia CA da sua região para a fonte de
alimentação CA.
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Funcionamento
2.

Insira uma extremidade do cabo de alimentação CA da fonte de alimentação
no conector CC na parte de trás do altifalante.

3.

Insira a fonte de alimentação CA numa tomada elétrica de rede.
O altifalante emite um som para confirmar a ligação à alimentação CA e o
carregamento começa. Na parte da frente do altifalante, o indicador de estado
da bateria pisca
a amarelo para mostrar que a bateria está a carregar.
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Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante
Antes de ouvir música a partir do seu altifalante Bose® Soundlink® Bluetooth® III,
tem de emparelhar e ligar o seu equipamento Bluetooth ao altifalante.

Primeira configuração
A primeira vez que ligar o seu altifalante, este estará pronto para emparelhar e ligar
o seu primeiro equipamento.
1.

Prima Power

(Energia) para ligar o altifalante.

O indicador de estado Bluetooth no altifalante pisca a azul para mostrar que
o altifalante pode ser encontrado.
2.

No seu equipamento, ligue o Bluetooth, localize a lista de equipamentos
Bluetooth e selecione o equipamento chamado “Bose SLIII.” Se o seu
equipamento lhe pedir uma palavra-passe, insira “0000” (quatro zeros).
Settings

Bluetooth

Bluetooth

ON

Devices

Bose SLIII

Connected

Quando o emparelhamento estiver terminado e o seu equipamento estiver
ligado ao altifalante, o indicador de estado Bluetooth no altifalante muda de
azul intermitente para branco sólido e o altifalante emite um som.
Nota: Se o altifalante se desligar após cinco minutos, não foi emparelhado ou
ligado ao seu equipamento. Desligue e volte a ligar o altifalante e tente
emparelhar novamente o seu equipamento. Consulte “Resolução de
problemas” na página 16.
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Adicionar outro equipamento ao altifalante
Faça o emparelhamento de outro equipamento ao altifalante, tornando o altifalante
pesquisável.
1.

Prima Bluetooth®
pisque azul.

2.

No seu equipamento, ligue o Bluetooth, localize a lista de equipamentos
Bluetooth e selecione o equipamento chamado “Bose SLIII.” Se o seu
equipamento lhe pedir uma palavra-passe, insira “0000” (quatro zeros).

no altifalante, para que o indicador de estado Bluetooth

Quando o equipamento se liga ao altifalante, o indicador de estado Bluetooth
fica branco estável.
Nota: Pode mudar entre a ligar/ligado e possível de ser descoberto premindo
Bluetooth no altifalante.

Memória do altifalante
O altifalante consegue memorizar até seis equipamentos emparelhados.
Se emparelhar o altifalante com um equipamento adicional, o equipamento ligado
menos recentemente já não será emparelhado com o altifalante.
Nota: Para limpar a memória de todos os equipamentos, mantenha premido o
botão Bluetooth (cerca de 10 segundos) até ouvir um som. Todos os
equipamentos serão limpos e o altifalante torna-se possível de ser
encontrado.

Voltar a ligar um equipamento
Quando ligado, o altifalante tenta voltar a ligar-se a um equipamento na memória,
começando com o último equipamento ligado. Se o último equipamento ligado
não estiver disponível, o altifalante liga-se do próximo ao último equipamento
ligado, e por aí adiante. O altifalante pesquisa um equipamento emparelhado
durante cerca de 30 segundos.

Mudar para um equipamento diferente
Pode mudar o altifalante do seu equipamento atualmente ligado para outro
equipamento anteriormente emparelhado. O equipamento para o qual está a
mudar tem de estar na memória do altifalante.
1.

No seu equipamento anteriormente emparelhado, certifique-se de que o
Bluetooth está ligado.

2.

Prima Bluetooth
descoberto.

no altifalante para tornar o altifalante possível de ser

O indicador de estado Bluetooth no altifalante pisca a azul para mostrar que
o altifalante pode ser descoberto.
3.

No seu equipamento, selecione “Bose SLIII” a partir da lista de
equipamentos Bluetooth.
O indicador de estado Bluetooth pisca a branco, enquanto o altifalante se
tenta ligar ao equipamento.
Quando o altifalante e o equipamento Bluetooth se tiverem ligado com
sucesso, o indicador de estado Bluetooth muda de branco intermitente para
estável e o altifalante emite um som.
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Botões de controlo
Os botões de controlo estão localizados no topo do altifalante.

Botão de
Controlo

Descrição
Pressione para ligar ou desligar o altifalante.
• Quando Bluetooth® é a fonte selecionada, o altifalante tenta voltar a
ligar-se ao último equipamento ligado. Se não existirem dispositivos
emparelhados, o altifalante entra em modo de pesquisa. Consultar
“Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante” na página 9.
• Se estiver a funcionar com energia da bateria, mantenha premido para
observar o indicador de estado da bateria. Consulte “Verificação da
bateria” na página 14.
• Se o altifalante não for utilizado dentro de 30 minutos, ele irá desligar-se
automaticamente para poupar energia da bateria.
Prima para selecionar a fonte Bluetooth.
• O altifalante tenta ligar-se ao último dispositivo emparelhado. Se não existirem
dispositivos emparelhados, o altifalante entra em modo de pesquisa.
• Se o Bluetooth estiver a ligar/ligado, prima para definir o altifalante
como pesquisável e permitir o emparelhamento com outro equipamento
Bluetooth. Prima novamente para voltar ao modo de ligação.
Prima para ouvir um equipamento ligado ao conector AUX. Consulte “Ligar
um equipamento utilizando o conector AUX” na página 13.
Prima para silenciar/repor som ao altifalante.
Prima para diminuir o volume do altifalante de forma gradual.
Mantenha premido para diminuir o volume continuamente.
Prima para aumentar o volume do altifalante de forma gradual.
Mantenha premido para aumentar o volume continuamente.
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Indicadores de estado de sistema
Os indicadores de estado acendem-se para mostrar quando não está ativada
nenhuma fonte de áudio ou estado de altifalante. Os indicadores de estado estão
localizados na frente do altifalante.

Indicador
de estado

Estado do sistema
Indica o estado Bluetooth® do altifalante quando a fonte Bluetooth está
selecionada. Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante”
na página 9.
• Piscar a azul claro– Pesquisável e pronto para emparelhar com um
equipamento.
• A piscar luz branca - A tentar ligar a um dispositivo emparelhado.
• Luz branca estável – Interligado com o dispositivo emparelhado.
• Pisca à medida que o volume do altifalante aumenta ou diminui,
quando Bluetooth é a fonte. Quando o indicador piscar duas vezes,
foi alcançado o volume mínimo ou máximo.
• O altifalante está a reproduzir a fonte ligada ao conector AUX IN
• Pisca à medida que o volume do altifalante aumenta ou diminui,
quando AUX é a fonte. Quando o indicador piscar duas vezes,
foi alcançado o volume mínimo ou máximo.
Pisca quando o som está desligado.
Indica o nível de carga da bateria, ou o estado de carregamento da
bateria. Consulte “Verificação da bateria” na página 14.
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Ligar um equipamento utilizando o conector AUX
Pode utilizar o seu altifalante com qualquer equipamento que contenha um
auscultador ou saída de áudio. Esta função requer a utilização de um cabo de
áudio estéreo com uma ficha de 3,5 mm numa extremidade para ligar à entrada
AUX IN
no altifalante. Este tipo de cabo está disponível para compra em lojas
de produtos eletrónicos.
Para utilizar o conector AUX IN:
1.

Insira o cabo do seu dispositivo de áudio no conector AUX IN
trás do altifalante.

2.

Prima Power

3.

Prima AUX no altifalante.

4.

Ajuste o volume no dispositivo ligado quase até ao máximo, depois use os
botões de volume do altifalante para ajustar o nível de volume.

na parte de

(Energia) no altifalante.

Notas:
• Se um dispositivo ligado parar de reproduzir áudio durante 30 minutos,
o altifalante desliga-se automaticamente para poupar energia da bateria.
• O conector de SERVIÇO na parte de trás do altifalante serve apenas para
atualizações de software. Não pode ser utilizado para ligar um equipamento áudio.
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Funcionamento com energia da bateria
O desempenho da bateria varia conforme o conteúdo reproduzido e o volume em
que é reproduzido. Em utilização normal, a bateria do altifalante dura até14 horas.

Verificação da bateria
Quando o altifalante está ligado, o indicador de bateria acende-se brevemente,
depois apaga-se para preservar a energia da bateria. Contudo, se a bateria
precisar de ser mudada, o indicador de estado de bateria acende-se e pisca de
forma continuada a vermelho até o altifalante ser ligado à fonte de alimentação CA
e a bateria começar a carregar.
Para verificar o nível de carga da bateria, mantenha premido Power
no altifalante e observe o indicador de estado da bateria.
Verde fixo

Carga completa

Amarelo estável

Carga média

Piscar a vermelho

Necessário carregamento

(Energia)

Carregamento da bateria
O indicador de estado da bateria do altifalante pisca a vermelho quando a bateria
precisar de ser carregada.
Para carregar a bateria, ligue o altifalante à alimentação CA (consultar “Ligação
à corrente elétrica” na página 7). O altifalante emite um som para confirmar a
ligação à corrente elétrica. O tempo de carregamento recomendado é de três horas
para carregar completamente a bateria. O indicador de estado da bateria indica o
estado de carregamento. Pode utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria.
Piscar a amarelo

A bateria está a carregar

Verde fixo

A bateria está
completamente carregada

Modo de proteção de bateria
Quando o altifalante estiver desligado ou não for utilizado durante mais de 24 dias,
este entra em modo de proteção de bateria para poupar a energia da bateria.
Para reativar o altifalante, ligue-o à alimentação CA (consultar “Ligação à corrente
elétrica” na página 7).
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Dicas para colocar o altifalante
Quando utilizar o seu altifalante dentro de casa, a qualidade de som pode variar,
consoante o local onde o altifalante estiver colocado na sala.
Quando usar o altifalante fora de casa, deve esperar uma alteração da qualidade
de som ao afastar-se do altifalante.
Siga estas linhas orientadoras quando colocar o seu altifalante:
• O altifalante está concebido para ter melhor som quando colocado numa
superfície que tenha alturas entre 61 a 122 cm.
• Para melhor resposta de baixos, a parte de trás do altifalante deve estar
colocada perto de uma parede, mas não encostada a ela. A resposta de baixos
diminui, à medida que o altifalante é afastado de uma parede. Não deite o
altifalante de costas. O som é emitido tanto da parte da frente como da parte de
trás do altifalante.
• Não coloque o altifalante em pequenas áreas onde o altifalante esteja fechado
em todos os lados exceto à frente, pois afetaria de forma negativa a qualidade
do som.
• Não coloque o altifalante em superfícies molhadas ou sujas.
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Manutenção e Cuidados
Resolução de problemas
Problema

O que fazer

O altifalante
não liga

Se utilizar a fonte CA, certifique-se de que:
• O seu sistema está ligado a uma tomada elétrica de rede funcional.
• Certifique-se de que está a utilizar a fonte de alimentação Bose® que foi enviada com o
seu altifalante, ou um carregador de acessório Bose pensado para o seu altifalante.
Se estiver a funcionar em modo de bateria, a bateria pode encontrar-se em modo de
proteção ou descarregada. Ligue a uma tomada CA com alimentação para repor a
bateria no modo operativo e carregar a bateria.

Não é possível • Certifique-se de que o altifalante é possível de ser encontrado (o indicador de estado
emparelhar
Bluetooth pisca a azul). Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante”
o altifalante
na página 9.
com o meu
• Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu equipamento.
dispositivo
• Certifique-se de que selecionou “Bose SLIII” na lista de equipamentos Bluetooth e que
Bluetooth®
a ligação foi confirmada pelo seu equipamento.
• O seu equipamento Bluetooth pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do
altifalante.
• Se possível, desligue todos os outros dispositivos Bluetooth próximos ou desative as
suas funcionalidades Bluetooth.
• Certifique-se de que o seu equipamento suporta o perfil A2DP (Bluetooth estéreo).
• Quando emparelha e liga a um computador PC ou Mac, certifique-se de que selecionou
o altifalante SoundLink® Bluetooth® III como o equipamento de saída de som dentro
do menu de definições áudio do computador. Poderá ter de reproduzir uma faixa de
áudio para finalizar a ligação (consultar o fabricante do computador para instruções
detalhadas).
• Veja o guia de proprietário, o sistema de ajuda ou suporte técnico do seu dispositivo
Bluetooth para aprender como o emparelhar com outros dispositivos Bluetooth.
• Desligue e volte a ligar o altifalante, faça o emparelhamento e ligue o seu equipamento.
Consulte “Primeira configuração” na página 9 e “Adicionar outro equipamento ao
altifalante” na página 10.
• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante
durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves
momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e emparelhe o seu
equipamento.
• Verifique se existem atualizações de software para o seu dispositivo Bluetooth, ou vá a
owners.Bose.com para pesquisar atualizações, para o altifalante SoundLink® Bluetooth®
O dispositivo • Certifique-se de que o altifalante é possível de ser encontrado (o indicador de estado
Bluetooth
Bluetooth pisca a azul). Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante”
emparelhado
na página 9.
não irá ligar-se • Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu equipamento.
ao altifalante
• O seu equipamento pode estar fora de alcance. Tente aproximá-lo do altifalante.
• Desligue e volte a ligar o equipamento e ligue-o ao altifalante. Consulte “Voltar a ligar
um equipamento” na página 10.
• Se possível, desligue todos os outros dispositivos Bluetooth próximos ou desative as
suas funcionalidades Bluetooth.
• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu
altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem
por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e ligue o seu
equipamento.
• Limpar a memória do altifalante. Emparelhe e ligue o equipamento ao altifalante
novamente. Consulte “Memória do altifalante” na página 10 e “Primeira configuração”
na página 9.
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Problema

O que fazer

O altifalante
indica uma
ligação, mas
não está a
reproduzir
música

• Certifique-se de que o equipamento que deseja ouvir está ligado ao altifalante e a
reproduzir áudio.
• Certifique-se de que o altifalante não está em modo de silêncio e que o volume está alto.
• Suba o volume no seu dispositivo.
• O seu equipamento Bluetooth® pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do
altifalante.
• Mova o seu dispositivo para longe de qualquer dispositivo que gere interferências
eletromagnéticas, como outros dispositivos Bluetooth, telefone sem fios, micro-ondas
ou router sem fios.
• Se possível, desligar todos os outros equipamentos Bluetooth que se encontrem perto
ou desative a sua função Bluetooth e volte a ligar o equipamento que deseja ouvir.
• Veja o guia de proprietário, o sistema de ajuda ou suporte técnico do seu dispositivo
Bluetooth para aprender como o emparelhar com outros dispositivos Bluetooth.
• Desligue e volte a ligar o altifalante.
• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu
altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem
por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e ligue o seu
equipamento.

Qualidade de Ligue o seu dispositivo Bluetooth ao altifalante utilizando uma ligação AUX. Se a
áudio fraca de qualidade de som melhorar utilizando a ligação AUX, tente estas soluções:
um dispositivo
• O seu equipamento Bluetooth pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do
Bluetooth.
altifalante.
• Mova o seu dispositivo para longe de qualquer dispositivo que gere interferências
eletromagnéticas, como outros dispositivos Bluetooth, telefone sem fios, micro-ondas
ou router sem fios.
• Reduza o número de aplicações a funcionar no seu dispositivo. Ter em funcionamento
múltiplas aplicações pode reduzir a quantidade de recursos internos para transmitir
áudio. Encerrar aplicações não essenciais pode melhorar a qualidade do áudio.
• Tente desligar a função WiFi® no seu equipamento para melhorar a qualidade do áudio.
• Experimente “limpar” o seu equipamento do seu altifalante, desativando o Bluetooth no
seu equipamento. Faça novamente o emparelhamento do equipamento e do altifalante.
• Se o seu equipamento estiver no seu bolso, experimente colocá-lo “a céu aberto”,
sem o seu corpo entre o equipamento e o altifalante.
• Desligue e volte a ligar o altifalante.
• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante
durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves
momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante, emparelhe e ligue o seu
equipamento.
• Verifique se existem atualizações de software para o seu dispositivo Bluetooth, ou vá a
owners.Bose.com para pesquisar atualizações, para o altifalante SoundLink® Bluetooth®
Sem som
ou fraca
qualidade
de som
vinda de um
equipamento
AUX

• Certifique-se de que o seu equipamento interligado está ligado e a reproduzir áudio.
• Certifique-se de que a ficha de 3,5 mm do cabo estéreo está completamente inserida
no altifalante e que a outra extremidade está ligada ao equipamento AUX.
• Pressione AUX no altifalante e certifique-se de que o indicador de estado AUX está ligado.
• Certifique-se de que o altifalante não está em modo de silêncio e que o volume está alto.
• Se não houver som, aumente o nível de volume no equipamento AUX.
• Se a qualidade de som for fraca, reduza o nível de volume do equipamento AUX.
• Experimente utilizar um cabo AUX diferente.
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Substituição da bateria
A bateria deve ser substituída quando:
• O indicador de estado de bateria continua a piscar a amarelo após dez horas de
carregamento.
• O período de funcionamento da bateria decresce notavelmente.
Apenas a Bose pode substituir a bateria no seu altifalante. Se precisar de uma
nova bateria, contacte a organização Bose no seu país/região. Para informação
de contacto, consulte a lista de contacto no fim deste guia ou visite http://global.
Bose.com.

Limpar o altifalante
Para limpar a superfície exterior do seu produto, poderá limpá-la usando um pano
suave e seco.
• Não use solventes, químicos ou sprays.
• Não deixe entornar líquidos ou caírem objetos para dentro de alguma abertura.

Contactar o apoio a clientes
Para questões sobre o altifalante Bose® SoundLink® Bluetooth® III, contacte o seu
revendedor Bose. Para informação de contacto, consulte a lista de contacto no fim
deste guia ou visite http://global.Bose.com.

Garantia Limitada
O seu altifalante Bose® SoundLink® Bluetooth® III é abrangido por uma garantia
limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos no cartão de registo do
produto, incluído na embalagem. Consulte o cartão para obter instruções sobre
como se registar. A ausência de registo não afeta os seus direitos no âmbito da
garantia limitada.

Informação técnica
Valores da fonte de alimentação CA
Entrada: 100 - 240V , 50/60Hz, 600mA
Saída: 17VDC, 1A Max
Entrada de energia
Entrada: 17 - 20 VDC, 1A Máx
Dimensões
13,5 cm A x 25,6 cm L x 4,8 cm P (5,2" x 10" x 1,9")
Peso
1,37 kg (3,03 lb)
Intervalo de temperatura de utilização
0° a + 45°C (32° a 113°F)
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