Käyttöohje

SOUNDTOUCH 20 
SERIES III
®

WIRELESS SPEAKER

TÄ R K E I TÄ T U R VA L L I S U U S O H J E I TA
Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on
nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin
kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos
paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdys-, tulipaloja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä
3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa
uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden tai kosteuden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Ä
 lä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. S ijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon
kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. V
 ain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos
virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine,
se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
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.
•

ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo,
että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
• Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden,
vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi
toimintaan.
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HUOMAUTUKSIA:
• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
• Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä,
eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
• Tarra on järjestelmän pohjassa tai takaosassa.
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

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.
Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
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 häiriötä 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.
• Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan
käyttää tätä laitetta.
USA ja Kanada:
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava
mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.
Tämä laite täyttää FCC- ja Industry Canada -säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on
käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.
Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
Tämä laite täyttää Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit.
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
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S Ä Ä N T Ö M Ä Ä R ÄY S T I E D O T
Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
www.Bose.com/compliance.
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti
tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.
Virtatilat

Vaadittu virtatilatieto
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla
230 V / 50 Hz
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty
ja kaikki langattoman verkon portit on otettu
käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

Verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.

Valmiustila

Valmiustila ja verkkoyhteys

< 0,5 W

kaikki verkkotyypit ≤ 3,0 W

< 2,5 tuntia

≤ 20 minuutin kuluttua

-

≤ 3,0 W

Wi-Fi: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön C- ja z-painiketta painettuna,
kunnes Wi-Fi-merkkivalo sammuu. Käyttöönotto: pidä yksikön Cja z-painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo syttyy.
Bluetooth: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön Bluetooth/AUX-painiketta
painettuna, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.
Ethernet: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto:
kytke Ethernet-kaapeli.

Eurooppa:
Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.
• Bluetooth/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
• Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.
Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:
• Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
• 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa
luetelluissa EU-maissa.
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Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
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

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 355589
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki
Lyijy
(Pb)
-

Elohopea
(Hg)
○

Metalliosat

-

○

○

○

○

○

Muoviosat

○

○

○

○

○

○

Yksikkö
PCB-yhdisteet

Kadmium (Cd)
○

Kuusiarvoinen
kromi (Cr+6)
○

Polybrominoidut
bifenyylit (PBB)
○

Polybrominoidut
difenyylieetterit (PBDE)
○

Kaiuttimet

-

○

○

○

○

○

Johdot

-

○

○

○

○

○

Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.
Huomautus 2: ”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät tuotteen pohjassa tai takaosassa.
Sarjanumero: ________________________________________________________________________
Mallinumero: ________________________________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti
osoitteessa http://global.Bose.com/register
Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
Taiwan: +886-2-2514 7676
Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545
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L A K I S Ä ÄT E I S E T T I E D O T
Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on
Apple Inc:n palvelumerkki.
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation
käyttää niitä lisenssin nojalla.
Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639
©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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Pakkauksen sisältö
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

Langaton SoundTouch® 20 series III -kaiutin

Kaukosäädin

Virtajohto*

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua
virtajohtoa.
Huomautus: Jos jokin kaiuttimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä
valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.
Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta: global.Bose.com/Support/ST20III.
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ALKUASETUKSET

Paikan valitseminen
Pidä muut langattomat laitteet poissa kaiuttimen läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden
välttämiseksi. Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.
• Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai
muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen
suorituskykyä.
• ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle.
• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
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A lkuasetukset

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan
Liitä kaiutin sähköverkkoon ennen sen yhdistämistä verkkoon.
1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen

-liitäntään.

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

FINNISH - 11

KAIUTTIMEN OHJAUS

Virran kytkeminen kaiuttimeen
Paina painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta

.

Vihje: Voit myös käynnistää kaiuttimen painamalla esiasetus- tai

-painiketta.

Ohjauspainikkeet
Kaiutinta ohjataan painikelevyllä ja kaukosäätimellä.
Vihje: Lisäksi kaiutinta voi ohjata SoundTouch®-sovelluksen avulla.
• Painikelevy: Voit käynnistää kaiuttimen, määrittää esiasetukset ja käyttää niitä, säätää
äänenvoimakkuutta sekä ottaa käyttöön Bluetooth- ja AUX-lähteet.
• Kaukosäädin: Painikelevyn toimintojen lisäksi siirtyminen taaksepäin ja eteenpäin,
toisto/tauko sekä peukalo ylös/alas.
Painike

Kuvaus
Kuusi esiasetuspainiketta:
• Voit määrittää esiasetuksen pitämällä painiketta painettuna.
• Voit kuunnella esiasetusta painamalla sitä.
Bluetooth/Aux-painike:
• Voit siirtyä Bluetooth- ja AUX-lähteen välillä painamalla tätä.

+ –

Lisää/vähemmän äänenvoimakkuutta: voit lisätä tai vähentää
äänenvoimakkuutta painamalla tätä.
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan (vain kaukosäädin)
• Toisto/tauko
• AUX-laitteen äänen mykistäminen / mykistyksen poistaminen
(vain kaukosäädin)
Valinta, pidätkö toistettavasta sisällöstä (vain kaukosäädin)
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S O U N DTO U C H ® - S OV E L LU KS E N AS E T U KS E T
SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimen,
taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii
kaiuttimen kaukosäätimenä.
Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä
musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa
musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.
Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten,
katso ”Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät” sivulla 14.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen
ja asentaminen
Lataa Bose® SoundTouch® -sovellus älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen.

• Apple-käyttäjät: lataa App Storesta.
• Android™-käyttäjät: lataa Google Play™ Storesta.
• Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.

Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä kaiutin
WiFi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä
musiikkipalveluita.
Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon
yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.
Huomautus: Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 29.
Vihje: Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa
verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch®
-sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch®-tiliä kaikissa kaiuttimeen
yhdistetyissä laitteissa.

SoundTouch®-tukikeskus
global.Bose.com/Support/ST20III
Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä,
opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta
voit lukea vastauksia.
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Kaiuttimen lisääminen aiemmin
luotuun tiliin
Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch®sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.
Valitse sovelluksessa

> Asetukset > Lisää tai yhdistä kaiutin.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon
Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää kaiutin uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä
kaiuttimen asetustilaan.
1. Valitse sovelluksessa

> Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse kaiutin.

2. Valitse LIITÄ KAIUTIN.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
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E S I A S E T U S T E N M U K A U T TA M I N E N
Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien,
soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella
musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.
Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:
• Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
• Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston
sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon
kuin SoundTouch®-kaiutin.
• Esiasetuksia ei voi määrittää Bluetooth- ja AUX-tilassa.

Esiasetuksen määrittäminen
1. Virtauta musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta painettuna
noin kaksi sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki.
Näyttöön tulee New preset assigned (Uusi esiasetus määritetty) -ilmoitus.
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E siasetusten mukauttaminen

Esiasetuksen toistaminen
Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi painikelevyn
tai kaukosäätimen esiasetuspainiketta.

Huomautus: Lisätietoa SoundTouch®-sovelluksen käytöstä esiasetusten toistamiseen
on osoitteessa global.Bose.com/Support/ST20III.
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B L U E T O O T H ® -T E K N I I K K A
Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetoothälypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista laitteista kaiuttimeen.
Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että mobiililaite yhdistetään
kaiuttimeen.

Mobiililaitteen yhdistäminen
1. P
 aina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen
-painiketta,
kunnes näkyviin tulee Ready to connect (Valmis yhdistämiseen) -ilmoitus.

Vihje: Voit yhdistää laitteen myös pitämällä

painettuna kaksi sekuntia.
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B L U E T O O T H ® -T E K N I I K K A
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
3. Valitse SoundTouch®-kaiutin mobiililaiteluettelosta.

Huomautus: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi SoundTouch®-sovelluksesta. Jos et ole
nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.
Kun yhteys on muodostettu, SoundTouch®-kaiuttimen nimi näkyy laiteluettelossa.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen
Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä.
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B L U E T O O T H ® -T E K N I I K K A

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen
 aina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen
P
-painiketta, kunnes
näkyviin tulee Bluetooth-laiteparin muodostamisesta kertova ilmoitus.
Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen mobiililaitteeseen.
Huomautus: Mobiililaitteen on oltava 9 metrin säteellä kaiuttimesta, ja sen virran
tulee olla kytketty.

Yhdistäminen mobiililaitteen Bluetooth-ominaisuudella
1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
2. Valitse kaiutin mobiililaiteluettelosta.
Kaiutin käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

Kaiuttimen laitepariluettelon
tyhjentäminen
Pidä kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen
-painiketta painettuna
(10 sekuntia), kunnes näyttöön tulee laitepariluettelon tyhjentämisestä kertova ilmoitus.
Kaiutin on valmis yhdistettäväksi laitteeseen (ks. sivu 17).

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen
Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.
1. Valitse sovelluksessa

> Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse kaiutin.

2. Valitse Bluetooth-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.
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J O H TOY H T E Y D E T

AUX-liitännän käyttäminen
Kaiuttimen AUX-liitäntään voidaan yhdistää älypuhelin, taulu- tai tavallinen tietokone
tai muu äänilaite. AUX-liitäntään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto
(hankittava erikseen).
1. Yhdistä äänilaite stereojohdolla kaiuttimen

-liitäntään.

2. Paina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen
kunnes näyttöön tulee AUX.
3. Aloita musiikin toistaminen mobiililaitteella.
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-painiketta,

W I - F I ® - M E R K K I VA L O
Kaiuttimen etuosassa on Wi-Fi-yhteyden tilaa ilmaiseva merkkivalo. Sen alla olevat
merkkivalot palavat kaiuttimen tilan mukaan.

Wi-Fi-merkkivalo

Wi-Fi-tila
Toiminnan ilmaisin

Tila

Vilkkuu valkoisena

Etsii Wi-Fi-verkkoa.

Palaa valkoisena (himmeä)

Virransäästötila, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.

Palaa valkoisena (kirkas)

Kaiuttimeen on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Palaa oranssina

Kaiutin on asetustilassa.
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N ÄY T T Ö Ö N T U L E VAT V I E S T I T
Kuvakkeet sekä kaiuttimen ja mahdollisesti levyn ja esittäjän tiedot näkyvät näytössä.

Näytössä näkyvät kuvakkeet
Näytössä näkyvä
kuvake

Kuvaus
Etsii Wi-Fi-verkkoa.
Äänenvoimakkuutta säädetään.
Musiikkikirjastoa soitetaan.
Monihuoneääni on käytössä.
AUX-tila on käytössä.
Bluetooth-lähde on käytössä.
Esiasetus on valittu.
Siirrytään eteenpäin seuraavaan raitaan.
Siirrytään taaksepäin edelliseen raitaan.
Ääni on keskeytetty.
Ääni on pysäytetty.
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KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Ohjelmiston päivittäminen
SoundTouch®-sovellus ilmoittaa, kun saatavilla on ohjelmistopäivitys. Tällöin voit päivittää
ohjelmiston sovelluksen avulla. Voit päivittää ohjelmiston myös painikelevyn avulla.
1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn

- ja

– -painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä
1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn

- ja

– -painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, kun Wi-Fi on poissa käytöstä.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön
Kun kaiuttimeen on kytketty virta, pidä

- ja

– -painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

Wi-Fi-merkkivalo palaa, kun Wi-Fi on käytössä.
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H O I TO JA KU N N OSSA P I TO

Kaiuttimen puhdistaminen
• Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia,
kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu
Lisätietoja kaiuttimen käyttämisestä:
global.Bose.com/Support/ST20III

Rajoitettu takuu
Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa
global.Bose.com/warranty.
Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot
Syöttövirta
Yhdysvallat / Kanada / Muut maat: 100–240 V
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50/60 Hz, 90 W

H oito ja kunnossapito

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
VAROITUS: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana
toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto
niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin
kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot
poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta
kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos
epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys
lääkäriin. Räjähdys-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi
vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin
CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä
asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli
100 °C:n lämpötilaan.
1. Käännä paristokotelon kantta hieman vasemmalle (vastapäivään) kolikon avulla.

2. Irrota kansi. Aseta uusi paristo paikalleen leveä puoli tulee ylöspäin. Siinä näkyy
plusmerkki.

3. Lukitse kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle (myötäpäivään).
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O N G E L M A N R AT K A I S U
Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:
• Liitä kaiutin sähköpistorasiaan.
• Kytke johdot tukevasti.
• Tarkista kaiuttimen tilamerkkivalot (ks. sivu 21).
• Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat
reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
• Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai
mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet
ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut
Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.
Ongelma

Ratkaisu

Kaiutin ei vastaa
käyttöönoton aikana.

Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala tai näyttö on sammuksissa:
• Paina kaiuttimen painikelevyn

-painiketta kaksi sekuntia ja vapauta.

• Kun kaiutin käynnistyy, jatka käyttöönottoa.
Kaiutin ei käynnisty,
kun virtapainiketta
painetaan.

Kaiutin saattaa olla valmiustilassa. Herätä kaiutin painamalla kaiuttimen
painikelevyn -painiketta kaksi sekuntia.

Verkon asetusten
määrittäminen ei
onnistu.

• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.
• Yhdistä laite ja kaiutin samaan Wi-Fi-verkkoon.
• Aseta kaiutin reitittimen kantoalueelle.
• O
 ta Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa,
jonka avulla asetukset määritetään.
• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.
• J os määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin
asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®musiikkipalvelin on sallittu.
• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.
• Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 28).
• Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista,
että laite (mobiililaite tai tietokone) ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa.
• P
 oista sovelluksen asennus, nollaa kaiutin ja aloita asetusten
määrittäminen alusta (ks. sivu 28).

Verkkoon ei
voi yhdistää.
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Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä kaiuttimen toiseen
verkkoon, katso sivu 14.

O ngelmanratkaisu
Ongelma

Ratkaisu

Katkonainen ääni,
tai ääntä ei kuulu.

• Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset.
• Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai
poista mykistys.
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin
pistorasiaan.
• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.

Bluetooth-ääntä ei
voi toistaa.

• Määritä ensin SoundTouch®-sovelluksen asetukset ja päivitä se.
• Yhdistä mobiililaite (ks. sivu 17).
• Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 19).
• Kokeile muodostaa toinen mobiililaite laitepariksi.
Mobiililaitteessa:
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen.
• Poista kaiutin Bluetooth-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen.
• Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa.
• Katso ”Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.”.

Bassoäänet kuuluvat
liian voimakkaina.

Säädä kaiuttimen bassotoistoa sovelluksen avulla:
1. Valitse sovelluksessa
ja valitse kaiutin.

> Asetukset > Kaiuttimen asetukset

2. Säädä kaiuttimen bassotoistoa.
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O ngelmanratkaisu

Kaiuttimen nollaaminen
Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuusja verkkoasetukset poistetaan.
1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn

- ja

– -painikkeita painettuina (10 sekuntia).

Kaiutin käynnistyy uudelleen, ja Wi-Fi-merkkivalo syttyy oranssina (asetustila).
3. Käynnistä SoundTouch®-sovellus älypuhelimessa tai taulutietokoneessa ja lisää
kaiutin verkkoon (ks. sivu 14).

Vianmääritystiedot
Saat lisätietoja, kuten MAC-osoitteen, verkon tiedot, sarjanumeron ja ohjelmistoversion.
1. Pidä painikelevyn

ja

– painettuna, kunnes järjestelmän tiedot tulevat näyttöön.

2. Voit selata kaiuttimen tietoja painamalla
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+ tai – .

LIITE: ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN TIETOKONEEN AVULLA

Kaiuttimen asetusten määrittäminen
tietokoneella
Kaiuttimen asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelinta tai
taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista
• Aseta kaiutin tietokoneen viereen.
• Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
• Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).
Huomautuksia:
• USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen.
Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä. Jos sinulla ei ole tätä
johtoa, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
• Kaiuttimen takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain
silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu
älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse kaiuttimen
lataamiseen.

Tietokoneen asetukset
Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään kaiuttimen tietokoneeseen
tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa
tekemään niin.
1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:
global.Bose.com/Support/ST20III
Vihje: käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.
3. Lataa ja suorita SoundTouch®-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta ja kaiuttimesta. Siirrä
kaiutin pysyvään käyttöpaikkaansa.
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