Manual do Proprietário

SOUNDTOUCH 20 
SERIES III
®

WIRELESS SPEAKER

I N S T R U Ç Õ E S D E S E G U R A N Ç A I M P O R TA N T E S
Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.
CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS
Não ingira a bateria, pois existe perigo de queimadura química. O controle remoto fornecido com este produto
contém uma bateria tipo moeda/célula. Engolir a bateria tipo moeda/célula pode provocar queimaduras graves
em apenas 2 horas e levar à morte. Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças. Se o
compartimento da bateria não fechar de forma segura, pare de usar o controle remoto e mantenha-o longe do
alcance das crianças. Se achar que as baterias possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte
do corpo, procure imediatamente um médico. Para evitar o risco de explosão, incêndio ou queimadura química,
tenha cuidado ao trocar a bateria e substitua-a somente por uma bateria de lítio de 3 volts aprovada pelos
órgãos competentes (ex.: UL) CR2032 ou DL2032. Descarte as baterias usadas imediatamente da forma
adequada. Não recarregue, desmonte, aqueça a mais de 100°C nem incinere.
1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água ou de umidade.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. N
 ão o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos
(incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. P roteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou apertado, particularmente nas tomadas, adaptadores e nas
extremidades de saída do equipamento.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
12. O
 equipamento deve ser reparado somente por profissionais de assistência técnica qualificados. O reparo
é necessário quando o equipamento é danificado de alguma forma: como se o cabo ou plugue da fonte de
alimentação estiver danificado; se líquidos ou objetos caírem dentro do equipamento; o aparelho tiver sido exposto
à chuva ou umidade; não funcionar normalmente ou tiver caído.
O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de
tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de
choque elétrico.
O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de instruções
importantes de manutenção e operação do produto no manual do proprietário.
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha o produto à chuva, líquidos ou umidade.
• Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos,
sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido
em qualquer componente do produto. Líquidos podem provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
• Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
• Não faça qualquer modificação no sistema ou nos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a
segurança, a conformidade com as normas e o desempenho do sistema.
Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo
médico implantável.
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I N S T R U Ç Õ E S D E S E G U R A N Ç A I M P O R TA N T E S
OBSERVAÇÕES:
• Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo
de desconexão, esse dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.
• Este produto deve ser utilizado em ambientes internos. Ele não foi projetado nem testado para uso em ambientes
externos, em veículos de recreação ou em barcos.
• O rótulo do produto pode estar na parte traseira ou inferior do sistema.
Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.
Descarte as pilhas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais. Não as incinere.

E ste símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um
local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos
naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem
deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a
loja onde você comprou este produto.
Informações sobre produtos que geram ruídos elétricos
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B,
de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável
contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial
às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este
equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado
desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma
ou mais das seguintes medidas:
• Mude a orientação ou posição da antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento à tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.
ALERTA DA FCC
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do
usuário para usar este equipamento.
Informações de conformidade importantes para EUA e Canadá
Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da
ISED Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) este equipamento não pode causar interferência
prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa
causar funcionamento indesejado.
Este equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a ISED Canada estabeleceram
para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm
entre o transmissor e o seu corpo.
Este equipamento não deve estar no mesmo local, ou funcionando em conjunto com, outras antenas ou transmissores.
Este dispositivo encontra-se em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da ISED Canada.
Este aparelho digital de Classe B está de acordo com o protocolo canadense ICES-003.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
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/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da
União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance
O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE,
está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido
pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.
Modos de energia

Informações de estado de energia necessárias
O consumo de energia no modo especificado,
em uma entrada de 230 V/50 Hz
Tempo após o qual o equipamento entra
automaticamente no modo
Consumo de energia no modo de espera em rede se
todas as portas de rede com fio estiverem conectadas
e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas,
em uma entrada de 230 V/50 Hz

Procedimentos de desativação/ativação da porta de
rede. A desativação de todas as redes ativará o modo
de espera.

Espera

Espera em rede

< 0,5 W

todos os tipos de rede ≤ 3,0 W

< 2,5 horas

≤ 20 minutos

N/A

≤ 3,0 W

Wi-Fi: Desative pressionando C e z por alguns segundos na unidade
até o indicador de Wi-Fi se apagar. Ative pressionando C e z por alguns
segundos na unidade até o indicador de Wi-Fi se acender.
Bluetooth: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o
por alguns segundos na unidade até o
botão Bluetooth/Auxiliar
indicador de Bluetooth piscar em branco. Reative emparelhando com uma
fonte Bluetooth.
Ethernet: Desative removendo o cabo Ethernet. Ative inserindo o cabo Ethernet.

Para a Europa:
Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz:
• Bluetooth/Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
• Bluetooth de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.
Faixas de frequência de funcionamento de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz:
• Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
• Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a
5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
Tabela de restrição de substâncias perigosas da China
Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos
Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos
Chumbo
(Pb)

Mercúrio
(Hg)

Cádmio
(Cd)

Hexavalente
(CR(VI))

Bifenilos
polibromados
(PBB)

Éter difenílico
polibromado
(PBDE)

Placas de circuitos
integrados

X

O

O

O

O

O

Peças metálicas

X

O

O

O

O

O

Peças de plástico

O

O

O

O

O

O

Alto-falantes

X

O

O

O

O

O

Cabos

X

O

O

O

O

O

Nome da peça

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.
O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está
acima do limite em GB/T 26572.

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan
Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 355589
Substâncias restritas e seus símbolos químicos
Unidade
Placas de circuitos
integrados

Chumbo
Mercúrio (Hg)
(Pb)
-

○

Cádmio (Cd)

Cromo
hexavalente
(Cr+6)

Bifenilos
polibromados (PBB)

Éteres difenílicos
polibromados (PBDE)

○

○

○

○

Peças metálicas

-

○

○

○

○

○

Peças de plástico

○

○

○

○

○

○

Alto-falantes

-

○

○

○

○

○

Cabos

-

○

○

○

○

○

Observação 1: “○” indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.
Observação 2: “−” indica que a substância restrita corresponde à isenção.

Preencha e guarde para referência futura
Os números de série e de modelo encontram-se na parte traseira ou inferior do produto.
Número de série: _____________________________________________________________________
Número do modelo: ___________________________________________________________________
Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu
produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando http://global.Bose.com/register
Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: “8” corresponde a 2008 ou 2018.
Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan –
Número de telefone: +886-2-2514 7676
Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545
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AV I S O L E G A L
Informações sobre segurança
Este produto é capaz de receber atualizações automáticas de segurança da Bose. Para receber atualizações
automáticas de segurança, conclua o processo de configuração do produto no aplicativo SoundTouch® e
conecte o produto à Internet. Se você não concluir o processo de configuração, será responsável por
instalar as atualizações de segurança que a Bose tornar disponível.

Divulgações de licenças
Você pode ver as divulgações de licenças que se aplicam aos pacotes de software de terceiros fornecidos com seu
alto‑falante por meio do aplicativo SoundTouch® ou usando o endereço IP do seu produto.
Aplicativo SoundTouch®
1. No aplicativo, selecione Y > Configurações > Sobre > Notas legais.
2. Selecione o tipo de licença aplicável.
Endereço IP
1. Obtenha o endereço IP do seu produto usando um dos seguintes métodos:

• Aplicativo SoundTouch®: No aplicativo, selecione Y > Configurações > Sobre. Selecione seu alto-falante para
ver o endereço IP.
• Roteador sem fio: Consulte o manual do proprietário do roteador para obter mais informações.

• SoundTouch 20 series III: Pressione E e z por cinco segundos. Pressione H ou z para percorrer as
configurações até ver 2.3 Endereço IP.
2. Em um dispositivo conectado à sua rede sem fio, abra uma janela do navegador.
3. Vá para <IP address>/licenses.pdf para ver os termos de licença (EULA) e as divulgações de licenças aplicáveis.
Amazon, Kindle, Fire e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.
Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.
Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.
SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.
Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.
Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2019 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada
de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.
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CO N T E Ú D O DA E M BA L AG E M

O que há na embalagem
Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme se as seguintes peças
estão incluídas.

Alto-falante sem fio SoundTouch® 20 série III

Controle remoto

Cabo de alimentação*

* Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação
próprio para sua região.
Observação: Se parte do alto-falante estiver danificada, não o utilize. Fale com seu
fornecedor autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/ST20III para obter informações de contato.
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CONFIGURAÇÃO INICIAL

Diretrizes de posicionamento
Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de
distância do alto-falante. Coloque o alto-falante fora e afastado de armários de metal e
fontes diretas de calor.
• Coloque o alto-falante sobre a base de borracha em uma superfície estável e nivelada.
• NÃO coloque o alto-falante em cima de equipamentos de áudio/vídeo (receptores,
TVs, etc.) ou de qualquer outro objeto que possa gerar calor. O calor gerado por esses
itens pode resultar em um desempenho ruim do alto-falante.
• NÃO coloque objetos em cima do alto-falante.
• Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
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C onfiguração inicial

Conecte o alto-falante à alimentação
Antes de você configurar o alto-falante em sua rede, conecte-o à alimentação.
1. Conecte o cabo de alimentação ao conector

do alto-falante.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de
rede (CA).
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C O N T R O L E S D O A LT O - FA L A N T E

Ligue o alto-falante
No teclado ou no controle remoto, pressione

.

Dica: Você também pode pressionar uma predefinição ou
alto-falante.

para ligar o

Botões de controle
Os controles do alto-falante residem no teclado e no controle remoto.
Dica: Você também pode controlar o alto-falante usando o aplicativo SoundTouch®.
• Teclado: Liga o alto-falante, configura e reproduz suas predefinições, ajusta o volume
e ativa as fontes Bluetooth e auxiliar.
• Controle remoto: Fornece a mesma funcionalidade do teclado, mais: Avançar/
Retroceder, Reproduzir/Pausar e Polegar para cima/Polegar para baixo.
Botão

Descrição
Seis botões de predefinição:
• Pressione por alguns segundos para configurar uma predefinição
• Pressione uma predefinição para reproduzir
Botão Bluetooth/Auxiliar:
• Pressione para alternar entre as fontes Bluetooth e auxiliar

+ –

Aumentar/Diminuir volume: Pressione para aumentar/diminuir
o volume
Retroceder/Avançar faixas (somente no controle remoto)
• Reproduzir/Pausar áudio
• Silenciar/Retomar o áudio de um dispositivo conectado a AUX
(somente no controle remoto)
Curtir/Descurtir o conteúdo em reprodução (somente no
controle remoto)
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C O N F I G U R A Ç Ã O D O A P L I C AT I V O S O U N D T O U C H ®
O aplicativo SoundTouch® permite configurar e controlar o SoundTouch® a partir de seu
smartphone, tablet ou computador. Usando o aplicativo, seu dispositivo inteligente atua
como um controle remoto de seu alto-falante.
No aplicativo, você pode gerenciar as configurações do SoundTouch®, adicionar serviços
de música, buscar estações de rádio locais e globais na Internet, configurar e alterar
predefinições e transmitir música. Novos recursos são adicionados periodicamente.
Observação: Se você já configurou o SoundTouch® para outro alto-falante, consulte
“Usuários existentes do SoundTouch®” na página 14.

Baixe e instale o aplicativo SoundTouch®
No seu smartphone ou tablet, baixe o aplicativo Bose® SoundTouch®.

• Usuários de dispositivos Apple: baixe da App Store
• Usuários do Android™: baixe da Google Play™ Store
• Usuários do Amazon Kindle Fire: baixe da Amazon Appstore para Android

Siga as instruções no aplicativo para concluir a instalação, incluindo a adição do altofalante à sua rede Wi-Fi, criação de uma conta SoundTouch®, adição de uma biblioteca
de música e uso de serviços de música.
Depois de configurar o alto-falante em sua rede Wi-Fi doméstica, você pode controlá-lo
por qualquer smartphone ou tablet na mesma rede.
Observação: Para obter instruções sobre como usar um computador para fazer a
configuração, consulte a página 29.
Dica: Depois de configurar o alto-falante em sua rede Wi-Fi doméstica, você pode
controlá-lo por qualquer smartphone ou tablet na mesma rede. Baixe o aplicativo
SoundTouch® no dispositivo inteligente. Você deve usar a mesma conta do
SoundTouch® para todos os dispositivos conectados ao alto-falante.

Centro do proprietário SoundTouch®
global.Bose.com/Support/ST20III
Esse site fornece acesso ao centro de atendimento ao proprietário, que inclui: manuais
do proprietário, artigos, dicas, tutoriais, uma videoteca e a comunidade de proprietários
onde você pode postar perguntas e respostas.
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U S UÁ R I O S E X I ST E N T E S D O S O U N DTO U C H ®

Adicionar o alto-falante a uma conta
existente
Se você já configurou o SoundTouch® em outro alto-falante, não é necessário baixar
novamente o aplicativo SoundTouch®.
No aplicativo, selecione

> Configurações > Adicionar ou reconectar alto-falante.

O aplicativo orientará você durante a configuração.

Conectar o alto-falante a uma nova rede
Se as informações de sua rede forem alteradas, adicione o alto-falante à nova rede.
Você pode fazer isso colocando o alto-falante no modo de configuração.
1. No aplicativo, selecione
selecione seu alto-falante.

> Configurações > Configurações do alto-falante e

2. Selecione CONECTAR ALTO-FALANTE.
O aplicativo orientará você durante a configuração.
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PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES
Você pode personalizar seis predefinições para seus serviços favoritos de streaming de
música, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns ou músicas de sua biblioteca de
música. Você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque
de um botão usando o aplicativo SoundTouch®.
Antes de usar as predefinições, observe o seguinte:
• Você pode configurar as predefinições no aplicativo e com o controle remoto.
• Se a fonte da predefinição for sua biblioteca de música, verifique se o computador
que armazena sua biblioteca de música está ligado e conectado à mesma rede do
alto-falante SoundTouch®.
• Você não pode configurar predefinições no modo Bluetooth ou no modo AUX.

Configurar uma predefinição
1. Transmita música usando o aplicativo.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, pressione uma predefinição no teclado
ou no controle remoto por alguns segundos, até você ouvir um som.
“Nova predefinição atribuída” aparecerá no visor.
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P ersonalização de predefinições

Reproduzir uma predefinição
Depois de personalizar suas predefinições, pressione uma predefinição no teclado ou no
controle remoto para reproduzir a música.

Observação: Para obter informações sobre como usar o aplicativo SoundTouch® para
reproduzir suas predefinições, visite global.Bose.com/Support/ST20III
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®
A tecnologia sem fio Bluetooth permite transmitir música de smartphones, tablets,
computadores ou outros dispositivos de áudio Bluetooth para seu alto-falante. Antes
de poder transmitir música de um dispositivo móvel, você deve conectar o dispositivo
móvel com seu alto-falante.

Conectar seu dispositivo móvel
1. N
 o teclado ou controle remoto do alto-falante, pressione e solte
para conectar” aparecer no visor.

Dica: Você também pode pressionar
dispositivo.

até “Pronto

por dois segundos para conectar um
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®
2. No dispositivo móvel, ative o recurso Bluetooth.
Dica: O menu Bluetooth é normalmente encontrado no menu Configurações.
3. Selecione o alto-falante SoundTouch® na lista de dispositivos móveis.

Observação: Procure o nome que você deu ao seu alto-falante no aplicativo
SoundTouch®. Se você não deu um nome ao seu alto-falante, o nome
padrão será mostrado.
Uma vez conectado, o nome do alto-falante SoundTouch® aparece na lista de
dispositivos.

Desconectar um dispositivo móvel
Desative o recurso Bluetooth em seu dispositivo móvel.
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®

Reconectar um dispositivo móvel
 o teclado ou controle remoto do alto-falante, pressione e solte
N
mensagem de emparelhamento com Bluetooth aparecer no visor.

até uma

O alto-falante tenta se reconectar ao dispositivo móvel conectado mais recentemente.
Observação: O dispositivo móvel deve estar dentro de uma distância de 9 m do altofalante e ligado.

Conectar usando o recurso Bluetooth no dispositivo
móvel
1. No dispositivo móvel, ative o recurso Bluetooth.
Dica: O menu Bluetooth é normalmente encontrado no menu Configurações.
2. Selecione o alto-falante na lista de dispositivos móveis.
O alto-falante será ligado e emitirá um som.

Apagar a lista de emparelhamento de
Bluetooth do alto-falante
No teclado ou controle remoto do sistema, pressione
por 10 segundos até uma
mensagem indicando lista de emparelhamento apagada aparecer no visor.
O alto-falante está pronto para conectar a um dispositivo (consulte a página 17).

Usar o aplicativo SoundTouch®
Também é possível apagar a lista de emparelhamento usando o aplicativo.
1. No aplicativo, selecione
selecione seu alto-falante.

> Configurações > Configurações do alto-falante e

2. Abra o item de menu Bluetooth e apague a lista de emparelhamento.
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CO N E XÕ E S CO M F I O

Conectar ao conector AUX
Você pode conectar a saída de áudio de um smartphone, tablet, computador ou outro
tipo de dispositivo de áudio ao conector AUX do alto-falante. O conector AUX aceita um
plugue de cabo estéreo de 3,5 mm (não fornecido).
1. Usando um cabo estéreo, conecte seu dispositivo de áudio ao conector
alto-falante.

2. No teclado ou controle remoto do alto-falante, pressione e solte
aparecer no visor.
3. Inicie a reprodução da música no dispositivo móvel.
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no

até AUX

INDICADOR WI-FI®
A parte frontal do alto-falante tem um indicador de que mostra o status do Wi-Fi.
As luzes sob o indicador acendem de acordo com o estado do alto-falante.

Indicador de Wi-Fi

Status do Wi-Fi
Indicador de
atividade

Estado

Piscando em branco

Procurando rede Wi-Fi.

Branco fixo (fraco)

Modo de economia de energia e conectado à rede Wi-Fi.

Branco fixo (forte)

O alto-falante está ligado e conectado à rede Wi-Fi.

Âmbar fixo

O alto-falante está no modo de configuração.
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MENSAGENS NO VISOR
O visor mostra informações do alto-falante e ícones e pode incluir álbum ou artista.

Ícones no visor
Ícone no visor

Descrição
Procurando rede Wi-Fi.
O volume está a ser ajustado.
A biblioteca de músicas está em reprodução.
Áudio em vários ambientes ativo.
Modo Auxiliar ativo.
A fonte Bluetooth está ativa.
Predefinição selecionada.
Como avançar para a próxima faixa.
Retornando para a faixa anterior.
O áudio está em pausa.
O áudio está parado.
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R E C U R S O S AVA N Ç A D O S

Atualizar software
O aplicativo SoundTouch® avisa quando uma atualização do software está disponível,
momento esse em que você pode atualizar o software usando o aplicativo.
Você também pode atualizar o software usando o teclado.
1. Ligue o alto-falante.
2. No teclado, pressione

e

– por cinco segundos.

Desativar o recurso Wi-Fi
1. Ligue o alto-falante.
2. No teclado, pressione

e

– por cinco segundos.

O indicador de Wi-Fi se apaga quando o Wi-Fi é desativado.

Reativar o recurso Wi-Fi
Com o alto-falante ligado, pressione

e

– por cinco segundos.

O indicador de Wi-Fi acende quando o Wi-Fi é ativado.
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C U I DA D O S E M A N U T E N Ç ÃO

Limpar o alto-falante
• Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e seco.
• Não use sprays perto do alto-falante. Não use solventes, produtos químicos ou
soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
• Não derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

Serviço de atendimento ao cliente
Para obter ajuda adicional sobre o uso do alto-falante, visite:
global.Bose.com/Support/ST20III

Garantia limitada
Seu alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em
global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.
Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções.
O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

Informações técnicas
Potência nominal de entrada
EUA/Canadá/Internacional: 100-240 V
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50/60 Hz, 90 W

C uidados e manutenção

Substituir a bateria do controle remoto
ADVERTÊNCIA: Não ingira a bateria, pois existe perigo de queimadura química.
O controle remoto fornecido com este produto contém uma bateria
tipo moeda/célula. Engolir a bateria tipo moeda/célula pode provocar
queimaduras graves em apenas 2 horas e levar à morte. Mantenha as
baterias novas e usadas afastadas das crianças. Se o compartimento
da bateria não fechar de forma segura, pare de usar o controle remoto
e mantenha-o longe do alcance das crianças. Se achar que as baterias
possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte
do corpo, procure imediatamente um médico. Para evitar o risco de
explosão, incêndio ou queimadura química, tenha cuidado ao trocar
a bateria e substitua-a somente por uma bateria de lítio de 3 volts
aprovada pelos órgãos competentes (ex.: UL) CR2032 ou DL2032.
Descarte as baterias usadas imediatamente da forma adequada.
Não recarregue, desmonte, aqueça a mais de 100°C nem incinere.
1. Usando uma moeda, gire a tampa do compartimento de bateria levemente para a
esquerda (em sentido anti-horário).

2. Retire a tampa. Insira a nova bateria fique com o lado liso para cima, com o símbolo
+ visível.

3. Volte a colocar a tampa e gire-a para a direita (em sentido anti-horário) para fixá-la.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se você tiver algum problema com seu alto-falante:
• Conecte o alto-falante à tomada CA (de rede elétrica).
• Conecte com firmeza todos os cabos.
• Verifique o estado dos indicadores de status (consulte a página 21).
• Afaste o alto-falante e o dispositivo móvel de possíveis interferências (roteadores sem
fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).
• Mova o alto-falante dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou
dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.
Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar
os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o
problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose.

Soluções comuns
A tabela a seguir lista os sintomas e as possíveis soluções para problemas comuns.
Sintoma
O alto-falante não
responde durante a
configuração

Solução
Se o indicador de Wi-Fi ou o visor estiverem apagados:
• No teclado do alto-falante, pressione
depois solte.

por dois segundos e

• Quando o alto-falante ligar, retome a configuração.
Pressionar o botão
Liga/Desliga não
liga o sistema

O alto-falante pode estar no modo de espera. Para despertar o altofalante, no teclado do alto-falante, pressione por dois segundos e
depois solte.

Não foi possível
concluir a
configuração da rede

• Selecione o nome da rede correta e digite a senha.
• Conecte o dispositivo e o alto-falante à mesma rede Wi-Fi.
• Coloque o alto-falante dentro do alcance do roteador.
• A
 tive o Wi-Fi no dispositivo (celular ou computador) que você está
usando para instalação.
• Feche outros aplicativos abertos.
• S
 e estiver usando um computador para a instalação, verifique as
configurações do firewall para garantir que o aplicativo SoundTouch® e
o SoundTouch® Music Server sejam programas permitidos.
• Reinicie o dispositivo móvel ou computador e o roteador.
• Reinicie seu alto-falante (consulte a página 28).
• Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz,
verifique se o dispositivo (móvel ou computador) e o alto-falante
estão se conectando na mesma faixa de frequência.
• D
 esinstale o aplicativo, restaure as configurações padrão do altofalante (consulte a página 28) e reinicie a configuração.
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S olução de problemas
Sintoma

Solução

Não é possível
conectar à rede

Se as informações da rede tiverem mudado ou para conectar o altofalante a outra rede, consulte a página 14.

Áudio intermitente
ou nenhum áudio

• Pare outros aplicativos de transmissão de áudio ou vídeo.
• Desative o mudo ou aumente o volume no alto-falante e no
dispositivo móvel.
• Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo passado um minuto.
• Reinicie o dispositivo móvel ou computador e o roteador.

Não é possível
reproduzir áudio
por Bluetooth

• Instale o aplicativo SoundTouch® primeiro e execute todas as
atualizações.
• Conecte um dispositivo móvel (consulte a página 17).
• Apague a lista de emparelhamento de seu alto-falante (consulte a
página 19).
• Tente emparelhar um dispositivo móvel diferente.
Em seu dispositivo móvel:
• Desative e reative o recurso Bluetooth.
• Remova o alto-falante do menu Bluetooth. Conecte novamente.
• Consulte a documentação do dispositivo móvel.
• Consulte “Áudio intermitente ou nenhum áudio”.

O som grave está
muito pesado
ou baixo

Ajuste o nível de grave de seu alto-falante no aplicativo:
1. No aplicativo, selecione
> Configurações > Configurações do
alto-falante e selecione seu alto-falante.
2. Ajuste o nível de grave de seu alto-falante.
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S olução de problemas

Restauração das configurações padrão do
alto-falante
Restaurar as configurações originais de fábrica do alto-falante apaga todas as
configurações de fontes, volume e rede.
1. Ligue o alto-falante.
2. No teclado, pressione

e

– por 10 segundos.

O alto-falante é reiniciado, e o indicador de Wi-Fi acende em âmbar (modo de
configuração).
3. Inicie o aplicativo SoundTouch® em seu smartphone ou tablet e adicione o altofalante à rede (consulte a página 14).

Obter informações de diagnóstico
Obtenha informações detalhadas, como endereço MAC e informações de rede, número
de série e versão do software.
1. No teclado, pressione

2. Pressione
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e

– até que as informações do sistema apareçam no visor.

+ ou – para navegar pelas informações do alto-falante.

A P Ê N D I C E : C O N F I G U R A Ç Ã O P O R C O M P U TA D O R

Configurar o alto-falante usando um
computador
Você pode configurar o alto-falante usando um computador em vez de um smartphone
ou tablet.

Antes de começar
• Posicione o alto-falante próximo ao computador.
• O computador deve estar em sua rede Wi-Fi.
• Obtenha um cabo USB A para USB Micro B (não fornecido).
Observações:
• Um cabo USB A para USB Micro B é comumente usado para carregar dispositivos
móveis. Você também pode comprar esse item em uma loja de eletrônicos local.
Se você não tiver esse cabo, contate o atendimento ao cliente da Bose.
• O conector USB na parte traseira do alto-falante é apenas para a configuração com
o computador. O conector USB não é projetado para carregar smartphones, tablets
ou dispositivos similares, nem o próprio alto-falante.

Configuração por computador
Durante a configuração, o aplicativo pede para você conectar o cabo USB do computador
ao alto-falante. Não conecte o cabo USB até que o aplicativo instrua você a fazê-lo.
1. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de força (CA).
2. No computador, abra o navegador e acesse:
global.Bose.com/Support/ST20III
Dica: Use o computador em que a biblioteca de música está armazenada.
3. Baixe e execute o aplicativo SoundTouch®.
O aplicativo orientará você durante a configuração.
4. Depois de concluir a configuração, desconecte o cabo USB do computador e do
alto-falante. Mova o alto-falante para seu local permanente.
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