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Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla. 

© 2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä 
jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSIA
• Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen 

ei roisku nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
• Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi. 
• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, 
ota yhteys lääkäriin.

 Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROITUS
• Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän 

tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
• Jos tässä laitteessa käytettävää akkua käsitellään väärin, se voi aiheuttaa kemiallisen palovamman. Älä pura akkua, 

kuumenna sitä lämpötilaan yli 45 ºC äläkä polta sitä. 
HUOMAUTUKSIA
• Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
• Virtalähdettä saa käyttää vain sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona 

käyttämistä ole testattu.
• Kun laite yhdistetään verkkovirtaan, käytä vain sen mukana toimitettua virtalähdettä.
• Tätä tuotetta ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
• Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele 

heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
• Älä yritä vaihtaa kaiuttimen akkua. Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat tässä julkaisussa

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 

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 sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden 

(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
8. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
9. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava.
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Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
HUOMAA
Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. 
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. 
Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, 
on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:
• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää 
tätä laitetta. 
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa 
ei-toivottua toimintaa.

KANADA
Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadassa voimassa olevat ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) -vaatimukset.
Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen 
antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimenlähelle.
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: 8,99 mW (9,54 dBm) taajuudelle 2,48 GHz

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja 
ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen 
kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö 
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi
Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu bifenyyli 
(PBB)

Polybrominoitu difenyylieetteri 
(PBDE)

PCB-yhdisteet X O O O O O
Metalliosat X O O O O O
Muoviosat O O O O O O
Kaiuttimet X O O O O O

Johdot X O O O O O
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. 

Kaiuttimen akku: 

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumero sijaitsevat kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero  __________________________________________________________________________________________

Mallinumero  ___________________________________________________________________________________________

Ostopäivä _____________________________________________________________________________________________

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
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Johdanto

Tietoja SoundLink® Colour Bluetooth® 
-kaiuttimesta
Musiikki pitää liikkeellä. SoundLink® Colour Bluetooth® -kaiutin saa sen 
liikkumaan mukanasi.

Ominaisuudet
• Innostavaa äänentoistoa kaikkialla mukanasi.

• Yhdistyy langattomasti älypuhelimeen, tablet-laitteeseen tai muihin Bluetooth-
laitteisiin, jopa kahteen kerrallaan.

• Äänikehotteet opastavat Bluetooth-laiteparin muodostamisessa, joten se sujuu 
helpommin kuin koskaan aikaisemmin.

• Saatavana on useita värivaihtoehtoja.

• Suunniteltu ja testattu osaksi aktiivista liikkuvaa elämäntapaa.

• Lithium-ion-akku antaa jopa kahdeksan tunnin toistoajan.

• Voidaan ladata useimpien USB-virtalähteiden avulla.
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Purkaminen pakkauksesta
Tarkista, että pakkaus sisältää kaiuttimen, muuntajan ja latausjohdon. Säästä kaikki 
pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan kuljetettaessa laitteita turvallisesti.

Jos joku osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti 
valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot 
ovat osoitteessa http://global.Bose.com

SoundLink® Colour 
Bluetooth® -kaiutin Virtajohto (USB)

Virransyöttö

Sovittimet (sisältyvät toimitukseen 
tietyillä alueilla)
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Käyttäminen

Virran kytkeminen
Ennen kaiuttimen käyttämistä yhdistä se virransyöttöön ja lataa akku. 

1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää laitteen takana näkyvään POWER-
virtaliitäntään.

2.  Kiinnitä virtajohdon kookas pää muuntajaan tai virtalähteeseen.

3. Laajenna virtaliittimen nastat. Kiinnitä tarvittaessa maassasi käytettävä sovitin.
Voit irrottaa sovittimen vetämällä vapautinta (A) ja nostamalla sovittimen irti (B).

Huomautus:  Virtalähteissä voi olla aluekohtaisia eroja. Virtalähteeseen ei ehkä 
tarvitse kiinnittää sovitinta.

4. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki, ja akkumerkkivalo  vilkuu oranssina. 

Akun lataaminen
Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa. 

Huomautus:  Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan. Kaiuttimen käyttäminen 
lataamisen aikana voi pidentää akun lataamiseen kuluvaa aikaa. 



Käyttäminen

Finnish - 9

Akkumerkkivalo
Akkumerkkivalo sijaitsee virtapainikkeen yläpuolella. Kun akkua ladataan, 
akkumerkkivalo palaa oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo 
palaa vihreänä.

Akkumerkkivalo (kun kaiuttimen akkua ladataan)
Oranssi: Ladataan  |  Vihreä: Täysin latautunut 

Huomautus:  Kun lataat kaiuttimen sen mukana toimitetun muuntajan 
avulla, akku latautuu nopeimmin. Voit ladata kaiuttimen myös 
yhdistämällä sen esimerkiksi tietokoneen virtaa syöttävään 
USB-liitäntään. Akku latautuu nopeimmin, kun käytät Bosen 
toimittamaa virtajohtoa. 

Äänikehotteiden kielen valitseminen
Kaiuttimen äänikehotteet opastavat muodostamaan laitepareja ja yhdistämään. 
Lisäksi äänikehotteet ilmoittavat, mitkä laitteet on yhdistetty ja muistuttavat 
lataamaan kaiuttimen akun, kun sen varaus on vähissä.

Kun käytät kaiutinta ensimmäistä kertaa, on valittava kieli:

1. Käynnistä kaiutin painamalla . 

2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla  tai : 

englanti, ranska, saksa, espanja, mandariinikiina, japani, italia, portugali, 
hollanti, venäjä ja puola.

3.  Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä  painettuna. 

Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä 
Jos et halua kuulla äänikehotteita, pidä  ja  painettuina samanaikaisesti, 
kunnes kuulet vahvistuksen, jonka mukaan äänikehotteet on poistettu käytöstä. 

Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Kielen vaihtaminen
Valitun kielen vaihtaminen: 

1. Pidä  ja  painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen 
kielivaihtoehdon äänikehotteen. 

2. Toista edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3. 

Kun kieltä valitaan, Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.

Huomautus: Lisää kielivaihtoehtoja on saatavana osoitteesta  
updates.Bose.com/SoundLinkColour
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Ensimmäisen mobiililaitteen 
muodostaminen laitepariksi
Kun olet valinnut kielen, kaiutin on valmis laiteparin muodostamista varten 
ensimmäisen mobiililaitteen kanssa. 

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä, ja äänikehote ilmoittaa, että kaikki on 
valmista laiteparin muodostamista varten.

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. 
(Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)

2. Valitse Bose Colour SoundLink mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta. 

Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena, ja äänikehote ilmoittaa, että kaiutin on 
yhdistetty laitteeseen. 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

Bose Colour SoundLink 

Musiikin kuunteleminen
Kun kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit kuunnella musiikkia käynnistämällä 
laitteen musiikintoistosovelluksen. Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen tai 
kaiuttimen säätimien avulla. Katso ”Kaiuttimen hallintalaitteet” sivulla 12. 
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Kaiuttimen käyttäminen yhdessä useiden 
laitteiden kanssa
Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen 
tiedot, ja se voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Toisen laitteen muodostaminen laitepariksi
1. Kun kaiuttimeen ja mobiililaitteeseen on kytketty virta, pidä  painettuna, 

kunnes Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja äänikehote ilmoittaa, 
että kaiutin on valmis toisen laitteen muodostamiseksi laitepariksi. 

2. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
(Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)

3. Valitse laiteluettelosta Bose Colour SoundLink.

Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena, ja äänikehote ilmoittaa, että kaiutin on
yhdistetty laitteeseen.

Huomautus:  Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan laitteen
tiedot. Jos muodostat kaiuttimesta parin yhdeksännen laitteen 
kanssa, ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot 
poistetaan.

Useiden yhteyksien hallinta
Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yhdistetään automaattisesti kahteen 
laitteeseen, joihin se oli viimeksi yhdistettynä. 

Kun kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen laitteeseen, voit toistaa musiikkia 
jommasta kummasta niistä. Voit vaihtaa yhdistettyjen laitteiden välillä asettamalla 
ensimmäisen laitteen taukotilaan ja kuuntelemalla musiikkia toisesta laitteesta. 

Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen
Musiikin kuunteleminen kaiuttimen muistiin tallennetusta laitteesta, johon kaiutinta 
ei ole parhaillaan yhdistetty: 

1. Painamalla  kuulet, mihin laitteisiin kaiutin on parhaillaan yhdistetty. 

2. Voit yhdistää seuraavaan pariksi muodostettuun laitteeseen painamalla
uudelleen kolmen sekunnin kuluessa.

3. Toista vaihetta 2, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

Huomautus:  Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että äänikehotteet
on otettu käyttöön. (Katso ”Äänikehotteiden ottaminen käyttöön 
tai poistaminen käytöstä” sivulla 9.)

Kaiuttimen muistin tyhjentäminen
Kaikkien laitteiden tietojen tyhjentäminen kaiuttimen muistista:

1. Pidä  painettuna kymmenen sekuntia, kunnes kuulet Bluetooth device list 
cleared -ilmoituksen. 

2. Poista Bose Colour SoundLink mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin
voidaan muodostaa laitepariksi.
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Kaiuttimen hallintalaitteet
Hallintalaitteet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

• Voit käynnistää ja sammuttaa kaiuttimen.
•  Kun kaiutin on käynnistetty, voit tarkistaa akun varaustilanteen pitämällä 

painettuna.

• Voit valita Bluetooth-lähteen painamalla, jos kaiutin on AUX-tilassa.
•  Voit muodostaa toisen laitteen laitepariksi pitämällä painettuna.
•  Kun äänikehotteet on otettu käyttöön painamalla tätä kuulet, 

mikä Bluetooth-laite on yhdistetty.  
Voit yhdistää seuraavaan pariksi muodostettuun laitteeseen painamalla 
uudelleen kolmen sekunnin kuluessa.

• Voit tyhjentää kaiuttimen muistin pitämällä painettuna 10 sekunnin ajan.

Voit valita AUX-lähteen, jos kaiutin on Bluetooth-tilassa.

•  Paina kerran: toisto/tauko | Paina kaksi kertaa: siirtyminen eteenpäin | Paina 
kolme kertaa: siirtyminen taaksepäin. Huomautus: Tietyt laitteet eivät ehkä 
ole yhteensopivia näiden toimintojen kanssa.

• AUX-tilassa voit mykistää tai poistaa mykistyksen painamalla tätä.
• Kielenvalintatilassa voit valita kielen painamalla ja pitämällä painettuna.

• Vähemmän aänenvoimakkuutta
• Voit selata äänikehotteiden kielivaihtoehtojen luetteloa.

• Lisää aänenvoimakkuutta
• Voit selata äänikehotteiden kielivaihtoehtojen luetteloa.

Voit ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitämällä painettuna 
kolme sekuntia.

 Voit vaihtaa äänikehotteiden kielen pitämällä painettuna kolme sekuntia.

 Voit palauttaa kaiuttimeen tehdasasetukset pitämällä painettuna 10 sekuntia. 
(Katso ”Tehdasasetusten palauttaminen” sivulla 16.)

 Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön tai poistaa sen käytöstä 
pitämällä painettuna kolme sekuntia. (Katso ”Automaattinen virrankatkaisu” 
sivulla 14.)
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Järjestelmän tilamerkkivalot
Järjestelmän tilamerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen yläosassa vastaavien 
painikkeiden yläpuolella.

Akkumerkkivalo (kun kaiutin saa virtaa akusta)
Vihreä: Akku on lähes täynnä 
Oranssi: Keskisuuri lataus
Vilkkuu punaisena: Alhainen varaus / lataa nyt 

Lisätietoja on kohdassa ”Käyttäminen akun varassa” sivulla 14.

Bluetooth-merkkivalo
Vilkkuu sinisenä: Valmis parinmuodostukseen
Vilkkuu valkoisena: Yhdistäminen
Palaa valkoisena Yhdistetty 

AUX - -merkkivalo
Palaa valkoisena AUX-lähde on valittu

AUX-laitteen yhdistäminen
Voit yhdistää kaiuttimen kuuloke- tai äänilähdöllä varustettuun laitteeseen, 
esimerkiksi kannettavaan digitaaliseen musiikkisoittimeen. Tämän ominaisuuden 
käyttäminen edellyttää stereoäänijohtoa, jonka molemmissa päissä on 3,5 mm:n 
liitin. Yhdistä laitteen äänilähtöliitäntä kaiuttimen AUX-tuloliitäntään. Tällaisia 
kaapeleita myydään kodinkoneliikkeissä.

AUX-laitteeseen yhdistäminen:

1. Yhdistä äänijohto kaiuttimen takaosassa näkyvään AUX IN -liitäntään ja
laitteen kuuloke- tai äänilähtöliitäntään.

2. Käynnistä kaiutin.

3. Voit  valita AUX -lähteen painamalla.

4. Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus lähes suurimmilleen.
Säädä lopullinen äänenvoimakkuus kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeiden avulla.
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Käyttäminen akun varassa
Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. 
Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään kahdeksan tuntia.

Akun tarkistaminen
• Kun kaiutin käynnistetään, akun lataus näkyy akkumerkkivalossa kahden

sekunnin ajan. (Katso ”Järjestelmän tilamerkkivalot” sivulla 13.)

• Kun kaiutin on käynnistetty, voit tarkistaa akun varaustilanteen pitämällä
painettuna.

• Jos akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena, kun kaiutin saa virtansa akusta,
akun varaus on vähissä ja se on ladattava heti.

Akunsäästötila
Jos kaiuttimen pistoke on ollut poissa pistorasiasta 24 päivää, se siirtyy 
akunsäästötilaan akkuvirran säästämiseksi. Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen 
yhdistämällä sen virransyöttöön.

Automaattinen virrankatkaisu
Jos kaiutinta ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, kaiuttimesta katkaistaan virta 
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä 30 minuuttia. 

Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä pitämällä  ja  painettuina 
samanaikaisesti. Kuulet äänikehotteen tai äänimerkin sen merkiksi, että virran 
katkaiseminen automaattisesti on poistettu käytöstä.

Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Kaiuttimen sijoituspaikka
Kun käytät kaiutinta sisätiloissa, äänenlaatu voi vaihdella kaiuttimen 
sijoituspaikan mukaan.

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

Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset kaiuttimelle sijoituspaikan.

• Kaiuttimen Bluetooth-kantama on 10 metriä. Jos siirrät laitteen kauemmas
kaiuttimesta, äänenlaatu muuttuu ja yhteys kaiuttimeen voi katketa.

• Ääni kuuluu parhaiten, kun kaiuttimen etuosa osoittaa käyttäjää kohden.

• Bassoäänet kuuluvat jykevimmin, kun kaiuttimen takaosa asetetaan seinän
lähelle mutta ei suoraan seinää kohden. Bassotoisto heikkenee, jos kaiutin
siirretään pois seinän luota.

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

• Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

• Aseta kaiutin pystyasentoon sen kumijaloille.
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Ongelmanratkaisu

Ongelma Toimintaohjeet

Kaiutin ei käynnisty, 
kun se saa virtaa 
muuntajasta.

• Varmista, että virransyöttöjohdon molemmat päät on kiinnitetty 
tiukasti.

• Varmista, että muuntajan pistoke on työnnetty toimivaan 
sähköpistorasiaan.

• Varmista, että käytössä on yhdessä kaiuttimen kanssa toimitettu 
muuntaja.

Kaiutin ei 
käynnisty, kun se 
saa virtaa akusta.

• Akku voi olla suojatussa tilassa tai vaatia lataamista. Voit 
palauttaa akun toimintatilaan yhdistämällä sen muuntajan avulla 
sähköpistorasiaan.

Kaiutinta ei 
voi yhdistää 
mobiililaitteeseen.

• Poista Bluetooth käytöstä mobiililaitteessa ja ota se takaisin 
käyttöön. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.

• Poista Bose Colour SoundLink mobiililaitteen Bluetooth-
luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. 

• Siirrä mobiililaite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä 
tai esteestä.

• Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.

• Tyhjennä kaiuttimen muisti. Pidä  painettuna kymmenen 
sekuntia, kunnes kuulet Bluetooth device list cleared 
-ilmoituksen. Poista Bose Colour SoundLink mobiililaitteen 
Bluetooth-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.

Bluetooth -laitteesta 
ei kuulu ääntä.

• Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta.
• Varmista, että kaiuttimen, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen 

äänenvoimakkuus on riittävän lujalla.

• Painamalla  kuulet, mihin laitteisiin kaiutin on parhaillaan 
yhdistetty.

• Siirrä mobiililaite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä 
tai esteestä.

• Kokeile toista musiikkisovellusta.
• Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.
• Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, 

varmista, että toinen niistä on asetettu taukotilaan.
• Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, 

varmista, että molemmat niistä ovat kaiuttimen kantoalueella 
(10 metriä). 

Bluetooth-laitteesta 
kuuluvan äänen 
laatu on huono.

• Yritä siirtää mobiililaite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas 
häiriölähteestä.

• Kokeile toista musiikkisovellusta.
• Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa.

• Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, 
varmista, että molemmat niistä ovat kaiuttimen kantoalueella 
(10 metriä) tai että yhteys toiseen laitteeseen on katkaistu.

Kuuluu väärästä 
Bluetooth-
laitteesta peräisin 
olevaa ääntä, 
kun kaksi laitetta 
on yhdistetty 
aktiivisesti.

• Sulje toisen laitteen musiikkisovellus tai aseta se taukotilaan.
• Aloita musiikin toistaminen halutusta laitteesta.
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Ongelma Toimintaohjeet

AUX-liitäntään 
yhdistetystä 
lähteestä ei kuulu 
ääntä.

• Varmista, että yhdistetty mobiililaite on käynnistetty ja että se 
toistaa musiikkia.

• Paina AUX-painiketta. Tarkista, että AUX-merkkivalo palaa.
• Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kaiuttimeen ja 

lähdelaitteeseen kunnolla.
• Kasvata kaiuttimen äänenvoimakkuutta sen varmistamiseksi, että 

sitä ei ole mykistetty. 
• Lisää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta.
• Kokeile toista AUX-johtoa.

AUX-laitteesta 
kuuluvan äänen 
laatu on huono.

• Varmista, että äänijohto on yhdistetty tiukasti kaiuttimen AUX IN-
liitäntään ja lähdelaitteeseen.

• Kokeile yhdistää kaiuttimeen toinen AUX-laite.

Tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaiuttimeen tehdasasetukset eli tyhjentää esimerkiksi sen muistin ja 
kielivalinnan varmistamalla, että kaiutin on yhdistetty virtalähteeseen sekä pitämällä 

 ja  painettuina samanaikaisesti 10 sekuntia.

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® Colour -kaiuttimesta, ota yhteys 
lähimpään Bose-jälleenmyyjään. 

Saat yhteyden suoraan Boseen siirtymällä osoitteeseen http://global.Bose.com

Rajoitettu takuu
Bose® SoundLink® Colour Bluetooth® -kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun 
takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. 
Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei 
vaikuta rajoitettuun takuuseen.
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Tekniset tiedot

Lämpötila-alue
0° - 45 °C

Käyttöaika

jopa 8 tuntia

Bluetooth-kantama
33 feet (10 m)

Virtalähde

Syöte: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz, 0,18 A

Lähtö: 5VDC, 1.0A

Syöttövirta

Syöte: 5 V DC, enintään 1.0 A

Mitat

5.3”K x 5”L x 2.1”S (13.5 cm x 12.7 cm x 5.4 cm)

Paino

0.53 kg (1.16 lb)
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