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Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER
Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, 
inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i 
løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet ikke er 
ordentlig lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde den borte fra barn. Hvis du tror at batteriene kan 
ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for 
eksplosjon, brann eller kjemiske brannsår må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det 
med et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte batterier 
umiddelbart. Batteriet må ikke lades opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes.

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene. 

3. Følg alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann eller fuktighet.

6. Rengjør bare med en ren klut.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.

8.  Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater 
(herunder forsterkere) som produserer varme.

9.  Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den 
kommer ut fra apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.

11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.

12.  Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at 
ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i 
apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt 
sluppet ned.

Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i 
systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdsinstruksjoner i 
brukerveiledningen.

• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.

• Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, 
på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del 
av produktet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.

• Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.

• Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, 
overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke 
implantert medisinsk utstyr.
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MERKNADER: 
• Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.

• Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer 
eller på båter.

• Produktetiketten kan være plassert på baksiden eller undersiden av systemet.

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et 
passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte 
naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, 
kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 
15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser 
ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og 
brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. 
Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret 
skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, 
oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

• Flytt eller snu mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.

• Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoblet.

• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

FCC-ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å 
bruke utstyret.

Viktig informasjon om overholdelse i USA og Canada

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret 
er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal 
tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for ukontrollerte omgivelser. 
Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret overholder ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). 

Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
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Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige 
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med 
følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand
Strømmodi

Ventemodus Nettverksventemodus

Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz
< 0,5W Wi-Fi®: ≤ 2,0 W

Bluetooth®: ≤ 2,0 W

Tid før utstyret automatisk skifter modus < 2,5 timer ≤ 20 minutter

Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle 
kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse 
nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz

I/T ≤ 2,0 W

Prosedyrer for deaktivering/aktivering av 
nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere 
ventemodus. 

Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde C og z på enheten til Wi-Fi-
indikatoren slukkes. Aktiver ved å trykke og holde C og z på enheten til 
Wi-Fi-indikatoren tennes.

Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og 
holde Bluetooth/Auxiliary-knappen  på enheten til Bluetooth-
indikatoren blinker hvitt. Reaktiver ved å sammenkoble med en 
Bluetooth-kilde.

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:

•  Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

•  Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensistet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

•  Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

• Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som 
vises i tabellen.

BE DK IE UK FR CY SK HU

AT SE BG DE PT EL HR LV

LT MT PL CZ EE FI ES IT

RO LU NL SI
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Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina 
Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn Bly 
(Pb)

Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent 
(CR(VI))

Polybromerte 
bifenyler 

(PBB)

Polybromerte 
difenyletere 

(PBDE)
PCB-er X O O O O O

Metalldeler X O O O O O

Plastdeler O O O O O O

Høyttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X:  Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i 
GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan
Utstyrsnavn: Strømdrevne høyttalere, Typebetegnelse: 416776

Begrensede stoffer og kjemiske symboler

Enhet Bly 
(Pb)

Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent 
krom (Cr+6)

Polybromerte 
bifenyler (PBB)

Polybromerte 
difenyletere (PBDE)

PCB-er – ○ ○ ○ ○ ○
Metalldeler – ○ ○ ○ ○ ○
Plastdeler ○ ○ ○ ○ ○ ○
Høyttalere – ○ ○ ○ ○ ○
Kabler – ○ ○ ○ ○ ○
Merknad 1:  ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for 

tilstedeværelse.

Merknad 2: − angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert på baksiden eller undersiden av produktet.

Serienummer:  ______________________________________________________________________

Modellnummer:  _____________________________________________________________________

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. 
Du kan gjøre dette ved å gå til http://global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: 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

http://global.Bose.com/register
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Sikkerhetsinformasjon
Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer 
automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. Hvis du ikke 
gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som 
Bose gjør tilgjengelig.

Lisensinformasjon
Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakkene fra tredjeparter som er inkludert med høyttaleren, 
med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen
1. Gå til appen, og velg Y > Innstillinger > Om > Juridisk.

2. Velg aktuell lisenstype.

IP-adresse
1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:

• SoundTouch®-appen Gå til appen, og velg Y > Innstillinger > Om.  
Velg høyttaleren for å vise IP-adressen.

• Trådløs ruter: Se brukerveiledningen for ruteren for mer informasjon.

2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.

3. Gå til <IP-adresse>/licenses.pdf for å se den aktuelle lisensinformasjonen og lisensavtalen.

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for 
Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av 
Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen 
måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Innholdet i esken
Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med. 

SoundTouch® 10 trådløs høyttaler Fjernkontroll

Strømledning*

*  Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Merk: Ikke bruk høyttaleren hvis deler av den er skadet. Kontakt din 
autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. 
Gå til: global.Bose.com/Support/ST10 for kontaktinformasjon.

http://global.Bose.com/Support/ST10
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Veiledning for plassering
Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå 
forstyrrelser. Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte 
varmekilder.

• Plasser høyttaleren på gummifoten på en stabil og jevn overflate. 

• IKKE plasser høyttaleren oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) 
eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse 
gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.

• IKKE plasser andre gjenstander oppå høyttaleren.

• Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
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Koble høyttalere til strøm
Koble høyttaleren til strøm før du konfigurerer høyttaleren i nettverket.

1. Koble strømledningen til strømkontakten på høyttaleren.

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt. 
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Slå høyttaleren på
På knappefeltet eller fjernkontrollen trykker og holder du. . 

Tips: Du kan også trykke en forhåndsinnstilling eller  for å slå høyttaleren på. 

Kontrollknapper
Høyttalerkontrollene finnes på knappefeltet og fjernkontrollen. 

Tips: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av SoundTouch®-appen.

• Knappefelt: Slå høyttaleren på, angi og spille av forhåndsinnstillinger, justere volumet 
og aktivere Bluetooth- og AUX-kilder.

• Fjernkontroll: Gir samme funksjonalitet som knappefeltet og: Gå bakover / 
gå fremover, spill/pause og tommel opp / tommel ned.

Knapp Beskrivelse
Seks knapper for forhåndsinnstillinger: 

• Trykk og hold for å angi en forhåndsinnstilling

• Trykk en forhåndsinnstilling for å spille den av

Bluetooth-/Aux-knapp: 

• Trykk for å veksle mellom Bluetooth- og Aux-kilden

• Indikatoren på forsiden av høyttaleren angir kilde (se side 23)

 –+  
Volum opp / volum ned: Trykk for å øke/redusere volumet

Gå fremover / gå bakover i spor (bare fjernkontroll)

• Spille av eller stoppe lyden midlertidig

• Demp / opphev demping av lyd på AUX-tilkoblet enhet 
(bare fjernkontroll)

Lik/mislik innhold som spilles av (bare fjernkontroll)



 

 N O R S K  -  1 3

KO N F I G U R E R E  S O U N DTO U C H ® -A P P E N

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, 
et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en 
fjernkontroll for høyttaleren.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til 
musikktjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og 
endre forhåndsinnstillinger og strømme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til 
regelmessig. 

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se 
“Eksisterende SoundTouch®-brukere” på side 14.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen
Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.

• Apple-brukere: Last ned fra App Store

• Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken

• Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android

Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge 
til høyttaleren i Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et 
musikkbibliotek og legge til musikktjenester.

Når du ha har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den 
fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du 
se side 30.

Tips: Når du har konfigurert høyttaleren i Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du 
styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme 
nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme 
SoundTouch-konto for alle enheter som er koblet til høyttaleren.

Kundesenter for SoundTouch®

global.Bose.com/Support/ST10 

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: 
brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du 
kan publisere spørsmål og svar.
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Legge til høyttaleren i en eksisterende 
konto
Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, behøver du ikke å 
laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > Innstillinger > Legg til eller koble til en høyttaler på nytt.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble høyttaleren til et nytt nettverk
Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du til høyttaleren i det nye nettverket. 
Du kan gjøre dette ved å sette høyttaleren i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg høyttaleren.

2. Velg KOBLE TIL HØYTTALER.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen. 
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Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, 
radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. 
Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med 
SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

• Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.

• Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at 
datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket 
som SoundTouch®-høyttaleren.

• Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i Bluetooth- eller AUX-modus.

Definere en forhåndsinnstilling
1. Direkteavspill musikk ved hjelp av appen.

2. Trykk og hold på en forhåndsinnstilling på knappefeltet eller fjernkontrollen når 
musikken spiller, til det spilles av en tone.
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Spille av en forhåndsinnstilling
Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling på 
knappefeltet eller fjernkontrollen for å spille av musikk. 

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SoundTouch®-appen til å spille 
av forhåndsinnstillinger, kan du gå til global.Bose.com/Support/ST10 

http://global.Bose.com/Support/ST10
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Trådløs Bluetooth-teknologi lar deg strømme musikk fra Bluetooth-smarttelefoner, 
-nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til høyttaleren. Før du kan strømme 
musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med høyttaleren.

Koble til mobilenheten
1.  Trykk og hold  på høyttalerens knappefelt eller fjernkontroll til Bluetooth-

indikatoren blinker blått. 

Tips: Du kan også trykke og holde  i to sekunder for å koble sammen med 
en enhet.

Pass på at Bluetooth-indikatoren blinker blått før du kobler sammen med 
mobilenheten.
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BLUETOOTH ® -T E K N O LO G I

2. Slå på Bluetooth-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg SoundTouch®-høyttaleren fra listen over mobilenheter.

Merk: Se etter det samme navnet som du angav for høyttaleren i SoundTouch®-
appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til høyttaleren.

Når sammenkoblet, vises navnet på SoundTouch®-høyttaleren i enhetslisten.

Koble fra mobilenheter
Deaktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.
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Koble til mobilenheter på nytt
 Trykk og hold  på høyttalerens knappefelt eller fjernkontroll til Bluetooth-
indikatoren blinker blått.

Høyttaleren prøver å koble til de to sist tilkoblede mobilenhetene. 

Merk: Mobilenheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

Koble til med Bluetooth-funksjonen på mobilenheten
1. Slå på Bluetooth-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg høyttaleren fra listen over mobilenheter.

Høyttalerne slås på og spiller av en tone.

Nullstille Bluetooth-sammenkoblingslisten 
for høyttaleren
Trykk og hold  (10 sekunder) på høyttalerens knappefelt eller fjernkontroll til 
Bluetooth-indikatoren dobbeltblinker hvitt. 

Høyttaleren er nå klar til å koble sammen en enhet (se side 17).

Bruke SoundTouch®-appen
Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten i appen.

1. Gå til appen, velg  > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg høyttaleren.

2. Åpne Bluetooth-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.
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K A B L E D E  E N H E T S T I L KO B L I N G E R 

Koble til AUX-kontakten
Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en 
annen type lydenhet, til AUX-kontakten på høyttaleren. AUX-kontakten kan kobles til en 
3,5 mm tykk stereokabelkontakt (følger ikke med).

1. Bruk en stereokabel for å koble lydenheten til AUX-kontakten på høyttaleren.

2. Trykk og slipp  på høyttalerens knappefelt eller fjernkontroll til AUX-
indikatoren lyser hvitt.

3. Begynn å spille av musikk på mobilenheten.
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S TAT U S I N D I K ATO R E R

Forsiden av høyttaleren har en rekke indikatorer som viser høyttalerstatusen. 
Lamper under indikatorene lyser i henhold til høyttalerstatus (se side 22).

AUX-indikatorWi-Fi-indikator

SoundTouch®-indikatorBluetooth-indikator
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Wi-Fi®-indikator 

Indikatoraktivitet Status
Blinker hvitt Søker etter Wi-Fi-nettverk

Lyser hvitt (matt) Strømsparingsmodus og koblet til Wi-Fi-nettverk

Lyser hvitt (klart) Høyttaleren er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk

Lyser gult Høyttaleren er i konfigurasjonsmodus

Blinker gult Koblet fra et Wi-Fi-nettverk

Av Nettverk er deaktivert

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet Status

Blinker blått Klar for tilkobling

Blinker hvitt Kobler til 

Lyser hvitt Tilkoblet
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AUX-indikator

Indikatoraktivitet Status

Lyser hvitt Høyttaleren er klar til å spille av innhold fra en mobilenhet

SoundTouch®-indikator

Indikatoraktivitet Status

Blinker hvitt Koble til SoundTouch®-appen

Lyser hvitt Spille av lyd fra SoundTouch®-appen

Lyser gult
• Høyttaler, kilde eller stasjon ikke tilgjengelig

• Forhåndsinnstillingen er tom eller ugyldig
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Oppdatere programvare
SoundTouch™-appen varsler deg når en programvareoppdatering er tilgjengelig, og du 
kan da oppdatere programvaren med appen. Du kan også oppdatere programvare ved 
hjelp av knappefeltet,

1. Slå høyttaleren på.

2. Trykk og hold  og  –  på knappefeltet (i fem sekunder). 

Deaktivere Wi-Fi-funksjonen
1. Slå høyttaleren på.

2. Trykk og hold  og  –  på knappefeltet (i fem sekunder). 

Wi-Fi-lyset slår seg av når Wi-Fi er slått av.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen
Trykk og hold  og  –  når høyttaleren er på (i fem sekunder).

Wi-Fi-indikatoren lyser når Wi-Fi er aktivert.
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Rengjøre høyttaleren
• Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut.

• Ikke bruk spray i nærheten av høyttaleren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller 
rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

• Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker høyttaleren, kan du gå til:

global.Bose.com/Support/ST10

Begrenset garanti
Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på 
global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du 
ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den 
begrensede garantien.

Teknisk informasjon
Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100-240 V  50/60 Hz, 30 W

http://global.Bose.com/Support/ST10
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Bytt batteriet i fjernkontrollen
ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. 

Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. 
Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige 
brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og 
brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig 
lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde det borte fra barn. 
Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en 
del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for 
eksplosjon, brann eller kjemiske brannsår må du være forsiktig når du 
bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent (for eksempel 
UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte 
batterier umiddelbart. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes 
opp til over 100 ºC (212 ºF) eller brennes.

1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre.

2. Ta av dekselet. Sett inn det nye batteriet med den flate siden med +-symbolet vendt 
opp og synlig.

3. Sett dekselet tilbake på plass, og vri det mot høyre til det låses på plass.
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Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

• Koble høyttaleren til en stikkontakt.

• Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

• Kontroller statusen til systemindikatorene (se side 21).

• Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse 
rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

• Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller 
mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere 
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du 
kontakte kundestøtte hos Bose.

Vanlige løsninger
Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom Løsning
Høyttaleren 
svarer ikke under 
konfigurasjonen

Hvis statusindikatoren er av:

• Trykk og hold  på høyttalerens knappefelt, og slipp etter to sekunder.

• Fortsett konfigurasjonen når høyttaleren er slått på.

Trykk på 
strømbryteren slår 
ikke høyttaleren på

Høyttaleren kan være slått av i ventemodus. Trykk og hold  på 
knappefeltet på høyttaleren i to sekunder for å aktivere høyttaleren.

Kan ikke fullføre 
nettverksoppsett

• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.

•  Koble enheten og høyttaleren til samme Wi-Fi-nettverk.

• Plasser høyttaleren innenfor ruterens rekkevidde.

• Aktiver Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til 
konfigurasjonen .

• Lukk andre åpne apper.

•  Hvis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen, kontrollerer du 
brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og 
SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer.

• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruteren på nytt.

• Nullstill høyttaleren (se side 29).

• Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på 
at både enheten (mobil eller datamaskin) og høyttaleren er koblet til 
det samme båndet.

•  Avinstaller appen, tilbakestill høyttaleren (se side 29) og start 
konfigurasjonen på nytt.
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Symptom Løsning
Kan ikke koble til 
nettverket

Hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble høyttaleren 
til et annet nettverk, kan du se side 14.

Avbrutt eller 
ingen lyd

• Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.

• Opphev demping eller øk volumet på høyttaleren og mobilenheten.

• Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt.

• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruteren på nytt.

Kan ikke spille av 
Bluetooth-lyd

• Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle oppdateringer. 

• Koble sammen en mobilenhet (se side 17).

• Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 19).

• Prøv å koble sammen med en annen mobilenhet.

På den mobile enheten:

• Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt 

• Fjern høyttaleren fra Bluetooth-menyen. Koble til på nytt.

• Se dokumentasjonen for den mobile enheten.

• Se “Avbrutt eller ingen lyd”.

Bassen er for kraftig 
eller for lav

Juster bassnivået for høyttaleren i appen:

1.  Gå til appen, velg  > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg 
høyttaleren.

2. Juster bassnivået for høyttaleren. 
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Tilbakestille høyttaleren
Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og 
nettverk og tilbakestiller høyttaleren til de originale innstillingene fra fabrikken. 

1. Slå høyttaleren på.

2. Trykk og hold  og  –  på knappefeltet (ca. 10 sekunder).

Høyttaleren slås på, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult (konfigurasjonsmodus).

3. Start SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, og legg til høyttaleren 
på nettverket (se side 14).
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Konfigurere høyttaleren med en 
datamaskin
Du kan konfigurere høyttaleren ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon 
eller nettbrett.

Før du begynner
• Plasser høyttaleren ved siden av datamaskinen.

• Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.

• Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader: 

• En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan 
også kjøpe denne hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, 
kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

• USB-kontakten på baksiden av høyttaler, er bare til konfigurasjon med datamaskin. 
USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende 
enheter, eller høyttaleren.

Oppsett av datamaskin
Under konfigurasjonen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra 
datamaskinen og til høyttaleren. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed 
om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går til:

global.Bose.com/Support/ST10

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

4. Når konfigurasjonen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og 
høyttaleren. Flytt høyttaleren til sin permanente plassering.

V E D L E G G :  KO N F I G U R E R E  M E D  DATA M A S K I N 

http://global.Bose.com/Support/ST10
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