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Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią 
one prawidłowe konfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik 
użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania.

Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych 
z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące 
obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIA:
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią. 
•  Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych 

płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy 
zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. 
Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.

OSTRZEŻENIA:
•  Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać baterii – 

ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię 
pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin 
spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na 
baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje 
podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie 
zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, 
pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej 
niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub 
DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. 

• Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec. 

OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on 
odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Nie spalać.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na 
funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

PRZESTROGA:
 Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie 
wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.

UWAGI:
•  Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda 

sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
•  Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, 

w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
• Etykieta produktu znajduje się na dolnym lub tylnym panelu systemu.
•  Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od –20ºC do 45ºC. 

Bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo
Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi 
wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących 
dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/
compliance.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje. 
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7.  Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami 

producenta.
8.  Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub 

inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9.  Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach 

i przepustach kablowych w urządzeniu.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11.  Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub 

wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie 

prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących 
okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów 
do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe 
funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz 
wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji 
radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można 
zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy 
lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, 
korzystając z jednej z następujących metod:
• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik.
•  Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania 

pomocy technicznej.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) 

OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być 
przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

W USA i Kanadzie
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi 
licencji. Jego działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, 
które mogą powodować wadliwe działanie.
To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie 
określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane 
w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.
To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania.
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 Bezpieczeństwo

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków 

Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Nazwa części
Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))

Polibromowany bifenyl 
(PBB)

Polibromowany difenyloeter 
(PBDE)

Polichlorowane 
bifenyle (PCB)

X O O O O O

Części metalowe X O O O O O

Części z tworzyw szt. O O O O O O

Głośniki X O O O O O

Kable X O O O O O

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, 
nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006. 

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej 
części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006. 

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu.

Numer seryjny: _________________________________________________________________

Numer modelu: _________________________________________________________________

Data zakupu: ___________________________________________________________________

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu.

Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym, 
komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion oraz i komputerami Mac i PC z programem iTunes 10.2.2 
lub nowszym.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

AirPlay, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., 
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 

Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne 
zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat 
dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa 
i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na 
komunikację bezprzewodową.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach.

Komputer osobisty jest wymagany do konfiguracji produktu. Wymagana jest domowa sieć Wi-Fi i dostęp do Internetu.

© 2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani 
wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. 
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Wprowadzenie do modułu SoundTouch™ Bose®

Dzięki modułowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz 
korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz 
słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Kluczowe korzyści
• Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.

• Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych 
ustawień wstępnych.

• Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.

• Darmowa aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia 
jeszcze większe możliwości sterowania.

• W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające 
odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.

• Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego 
rozwiązania dla każdego pomieszczenia.
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Wprowadzenie

Informacje o systemie SoundTouch™ 30/20
System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® odtwarza strumieniowo wyraźny dźwięk 
przestrzenny bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja 
SoundTouch™ umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Zobacz 
„Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®” na stronie 10. 

Funkcje systemu
• Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia 

szybkie odtwarzanie muzyki.

• Na wyświetlaczu o przekątnej 1,6 cala są widoczne komunikaty dotyczące stanu 
systemu oraz informacje.

• Można odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem funkcji AirPlay® dla 
urządzeń Apple®.

• Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów.

• Złącze AUX umożliwia odtwarzanie z zewnętrznego odtwarzacza 
multimedialnego.

• Złącze Ethernet zapewnia przewodowy dostęp do sieci domowej.

• Złącza USB do konfiguracji sieci*

• Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ do konfigurowania systemu i sterowania nim

*�Złącza USB na tylnym panelu systemu (SETUP A i SETUP B) służą wyłącznie do konfiguracji. 
Te złącza nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.
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Konfigurowanie systemu

Rozpakowanie systemu
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione 
poniżej. 

Uwaga:  Kable należy podłączyć do systemu dopiero po uruchomieniu 
aplikacji SoundTouch™. Zobacz „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®” 
na stronie 10.

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® Przewód zasilający

Pilot zdalnego 
sterowania

Kabel USB (tylko 
konfiguracja)

System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. 
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Uwaga:  Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzono 
podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora 
produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy 
skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.
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Konfigurowanie systemu

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Przed użyciem modułu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację SoundTouch™ 
na komputerze połączonym z siecią domową. Następnie można użyć aplikacji 
do połączenia systemu z siecią. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces 
konfiguracji. 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Uwaga:  Jeżeli moduł SoundTouch™ został już skonfigurowany dla innego 
systemu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć polecenia EXPLORE > 
SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM (Eksploruj > Ustawienia > 
Systemy > Dodaj system), aby dodać inny system.

Instalowanie aplikacji SoundTouch™
1. Na komputerze połączonym z Twoją siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę 

internetową i przejdź na stronę

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Porada: Jeżeli moduł SoundTouch™ będzie używany do odtwarzania 
z biblioteki muzycznej iTunes® lub programu Windows Media® Player, 
należy użyć komputera, na którym ta biblioteka muzyczna jest 
przechowywana.

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację SoundTouch™.

Po wykonaniu powyższych czynności można połączyć system z siecią. 

Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po wyświetleniu 
odpowiedniego monitu przez aplikację. 



Konfigurowanie systemu
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Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi®

1. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch™.

Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy prowadzi ona użytkownika przez 
proces konfigurowania systemu w sieci Wi-Fi. 

Aplikacja monituje o podłączenie systemu. 

2. Ustaw system na stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda sieci elektrycznej 
i komputera. 

3. Po wyświetleniu monitu przez aplikację podłącz małą wtyczkę kabla USB do 
złącza SETUP A systemu. 

System SoundTouch™ 30

4. Podłącz drugie zakończenie kabla USB do portu USB w komputerze.

5. Podłącz przewód zasilający do złącza POWER systemu.

System SoundTouch™ 30

6. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci 
elektrycznej.

Aplikacja wykrywa system i monituje o wprowadzenie poświadczeń 
sieciowych.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, 
łącznie z tworzeniem konta SoundTouch™, lokalizowaniem biblioteki 
muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki 
i personalizowaniem ustawień wstępnych. 
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Użycie systemu

Włączanie systemu
Naciśnij przycisk Power  na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. 
Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące 
odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się 
na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 13.

Porada: Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub , aby włączyć 
zasilanie systemu. 

Uzyskiwanie informacji o systemie
Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje na wyświetlaczu 
i wskaźnik Wi-Fi®. 

• Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego 
pliku (zob. strona 13).

• Wskaźnik Wi-Fi: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (zobacz strona 14).

Panel przedni systemu

Wskaźnik Wi-Fi

Ekran
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Korzystanie z systemu
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu są widoczne informacje systemowe, ikony oraz informacje 
dotyczące albumu lub wykonawcy.

Ikona 
wyświetlacza Opis

Trwa uruchamianie systemu

Pokrętło postępu

Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania Zaleca korzystanie 
z instrukcji dotyczących konfiguracji

Odtwarzanie radia internetowego

Tryb AirPlay został uaktywniony

Trwa regulacja poziomu głośności

Dźwięk został wyciszony

Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej

Tryb AUX został uaktywniony

Przejście do następnej ścieżki

Przejście do poprzedniej ścieżki

Odtwarzanie audio zostało wstrzymane

Odtwarzanie audio zostało zatrzymane

Wybrano ustawienie wstępne
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Użycie systemu

Wskaźnik Wi-Fi®

Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi.

Opis wskaźnika Stan systemu

Miga (biały) Trwa łączenie z siecią Wi-Fi

Włączony na stałe (biały, 
przyciemniony)

Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi

Włączony na stałe (biały, jasny) System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi

Miga (bursztynowy) Odłączono od sieci Wi-Fi

Bursztynowy włączony na stałe System znajduje się w alternatywnym trybie konfiguracji 
(patrz strona 22)

Wyłączony Obsługa sieci jest wyłączona lub system jest połączony 
z siecią Ethernet

Przyciski sterowania systemu
Elementy służące do sterowania systemem znajdują się na panelu przycisków 
i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu 
aplikacji SoundTouch™ (zob. strona 15).

• Panel przycisków: umożliwia włączanie zasilania systemu, konfigurowanie 
i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX.

• Pilot zdalnego sterowania: jest odpowiednikiem panelu przycisków, ale oferuje 
również dodatkowe funkcje: odtwarzanie następnego/poprzedniego pliku 
i rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania.

Przycisk Opis

 Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system.

Sześć przycisków ustawień wstępnych: 

• Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie 
z bieżącym odtwarzaniem.

• Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie.

 –+  
Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć 
głośność.

 
Tryb AUX: Naciśnij, aby odtwarzać dźwięk z urządzenia podłączonego do 
złącza AUX.

 
Przejście do poprzedniej/następnej ścieżki: Pominięcie bieżącej ścieżki 
(tylko pilot zdalnego sterowania)

• Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub 
wstrzymać odtwarzanie.

• Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku: Naciśnij, aby wyciszyć lub 
anulować wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza 
AUX (tylko pilot zdalnego sterowania).
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Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

Używanie aplikacji SoundTouch™ 
Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem przy 
użyciu komputera, smartfona lub tabletu. Aplikacja używana na urządzeniu 
przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu 
SoundTouch™. 

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie lokalnych 
i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, 
odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych 
systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można 
eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne. 

Uzyskiwanie pomocy
Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania 
z systemu, należy użyć Porad lub Pomocy Online.

Porady
Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od 
wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, 
łącznie z personalizacją ustawień wstępnych.

Aby uaktywnić porady: 
Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™ i kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > 
Help Tips (Eksploruj > Ustawienia > Porady).

2. Przesuń suwak SHOW TIPS (Porady) do położenia ON (Włącz).

Pomoc Online
Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™:

1. Kliknij polecenia EXPLORE > HELP (Eksploruj > Pomoc) w aplikacji. 

2. Przeglądaj tematy Pomocy.

Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne
Firma Bose® oferuje darmową wersję aplikacji SoundTouch™ na urządzenie 
przenośne, umożliwiającą sterowanie systemem przy użyciu smartfonu lub tabletu. 

Instalowanie aplikacji na smartfonie lub tablecie:

• Użytkownicy systemu iOS: należy pobrać aplikację SoundTouch™ ze sklepu 
App Store.

• Użytkownicy systemu Android™: należy pobrać aplikację sterującą SoundTouch™ 
ze sklepu Google Play™.



Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji
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Sterowanie systemem przy użyciu innego 
komputera
Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można 
sterować systemem przy użyciu dowolnego komputera w tej samej sieci.

1. Na komputerze używanym do sterowania systemem otwórz przeglądarkę 
i przejdź do strony

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację SoundTouch™.

Zostanie wyświetlony ekran logowania. 

Można zalogować się na koncie SoundTouch™. 
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Personalizacja ustawień wstępnych użytkownika

Opis ustawień wstępnych
Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług 
muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów 
w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy 
użyciu przycisku systemu SoundTouch™ lub pilota zdalnego sterowania. 

Porada: Można także uzyskać dostęp do ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji 
SoundTouch™ na komputerze, smartfonie lub tablecie (zobacz strona 15).

Co należy wiedzieć
• Ustawienia wstępne można skonfigurować przy użyciu aplikacji, panelu 

przycisków lub pilota zdalnego sterowania.

• Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub 
Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje 
się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony 
system SoundTouch™.

• Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub 
urządzenia audio podłączonego do złącza AUX.

Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym
Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk 
tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć 
odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom 
aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skorzystać z Pomocy aplikacji.

Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę 
systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, 
takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Zobacz 
„Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 13.

Uwaga:   Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący 
nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz „Konfiguracja ustawienia 
wstępnego” na stronie 18.
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Konfiguracja ustawienia wstępnego
W tej sekcji opisano sposób konfigurowania i zmiany ustawienia wstępnego przy 
użyciu panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania. 

Uwaga:  Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień 
wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, należy skorzystać 
z Pomocy aplikacji. 

Aby skonfigurować ustawienie wstępne
1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.

2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia 
wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy).

System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia 
wstępnego. Komunikat informujący o przypisaniu nowego ustawienia 
wstępnego pojawia się na wyświetlaczu.

Aby zmienić ustawienie wstępne
Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Aby skonfigurować 
ustawienie wstępne”.
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Korzystanie z innych źródeł

Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł
Korzystając z systemu SoundTouch™, można słuchać muzyki przechowywanej 
w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do 
złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay® za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

Podłączanie urządzenia audio do systemu
Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego 
urządzenia audio do złącza AUX IN. Do złącza AUX IN można włożyć wtyczkę 
kabla stereofonicznego o średnicy 3,5 mm (nieuwzględniony w zestawie). 

1. Podłącz urządzenie audio do złącza AUX IN systemu przy użyciu kabla 
stereofonicznego.

System SoundTouch™ 30

2. Naciśnij przycisk  na panelu lub pilocie zdalnego sterowania.

3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio.

Porada: Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej, 
aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu.

Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego 
z funkcją AirPlay
Po połączeniu systemu SoundTouch™ z siecią można przesyłać audio strumieniowo 
z urządzenia AirPlay w tej sieci Wi-Fi.

1. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay.
2. W urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk  i wybierz nazwę systemu 

SoundTouch™ (przypisaną podczas konfiguracji).

3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej.
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Funkcje zaawansowane

Przyciski funkcji zaawansowanych
System umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji po naciśnięciu 
i przytrzymaniu przycisków na panelu sterowania. 

Aktualizacja oprogramowania systemu
Jeżeli konto SoundTouch™ nie zostało utworzone, należy ręcznie zaktualizować 
oprogramowanie. Aby skorzystać z aktualizacji automatycznych, należy utworzyć 
konto SoundTouch™. Należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć system.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  –  (przez około 5 sekund) na panelu 
przycisków. 

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. 

Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu.
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Funkcje zaawansowane

Wyłączanie funkcji Wi-Fi® 

System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia 
bezprzewodowego i funkcji AirPlay. 

1. Należy nacisnąć przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  –  (przez około 5 sekund) na panelu 
przycisków. 

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat 
polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci.

Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi
1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  –  (przez około 5 sekund) na panelu 
przycisków.

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat 
polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci.

Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych
Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień 
źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień 
fabrycznych. 

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  –  (przez około 10 sekund) na panelu 
przycisków.

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest 
komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu 
przywrócenia ustawień fabrycznych.

System jest ponownie uruchamiany.

3. Uruchom aplikację SoundTouch™ na komputerze i dodaj system do sieci 
(zobacz strona 10).



22 - Polski

Funkcje zaawansowane
Alternatywna metoda konfiguracji 
Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch® poprzez 
dołączenie do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi®, a następnie nawiązanie 
połączenia z domową siecią Wi-Fi.

Uwaga:  Korzystając z tej metody, można skonfigurować system tylko jako 
urządzenie AirPlay. Aby uzyskać dostęp do udogodnień w systemie 
SoundTouch™, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku radia 
internetowego i usług muzycznych, należy dodać system do domowej 
sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (zobacz strona 10).

1. Należy nacisnąć przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  –  na panelu sterowania do chwili, 
gdy licznik osiągnie wartość 1 i zostanie wyświetlony komunikat dotyczący 
konfiguracji alternatywnej (przez około 5 sekund). 

3. W komputerze, tablecie lub smartfonie uaktywnij obsługę sieci Wi-Fi i dołącz 
urządzenie do sieci Wi-Fi Bose® SoundTouch™.

4. Otwórz przeglądarkę i wpisz: http://192.168.1.1 w polu adresu. 

Na ekranie zostanie wyświetlone okno konfiguracji sieci Wi-Fi.

5. Wybierz domową sieć Wi-Fi z listy rozwijanej.

6. Wprowadź hasło (jeżeli jest to wymagane) i naciśnij lub kliknij przycisk 
Connect (Połącz).

System usiłuje ustanowić połączenie z domową siecią Wi-Fi. 

Biały wskaźnik Wi-Fi systemu miga, a następnie jest włączony na stałe po 
ustanowieniu połączenia z siecią.

7. W komputerze, tablecie lub smartfonie użyj panelu sterowania Wi-Fi 
i ponownie dołącz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi.

8. Kiedy system przyłączy się do sieci, wykonaj następujące czynności, 
aby zakończyć konfigurację:

A. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.

B. Na ekranie SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP (Konfiguracja systemu 
SoundTouch) wybierz następującą opcję:

IT IS ALREADY ON MY NETWORK (Urządzenie już jest w mojej sieci)

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zapoznaj się 
z tematem „Instalowanie aplikacji SoundTouch™” na stronie 10. 
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Konserwacja

Dodawanie sieci Wi-Fi®

Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie 
systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w aplikacji, 
a następnie połączyć system. 

1. Uruchom aplikację SoundTouch™.

2. Kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > SYSTEMS (Eksploruj > 
Ustawienia > Systemy).

3. Wybierz system.

4. Kliknij opcję CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Połącz z siecią Wi-Fi).

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy 
skorzystać z Pomocy aplikacji SoundTouch™.

Problem Zalecane czynności

Nie można 
ukończyć 
konfiguracji sieci.

• Upewnij się, że nazwa i hasło sieci są prawidłowe.
•  Sprawdź, czy usługa sieciowa jest dostępna, a system i komputer 

znajdują się w tej samej sieci.
• Zmniejsz odległość systemu od routera bezprzewodowego lub 

punktu dostępu.
• Zatrzymaj inne aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio 

lub wideo.
• Zamknij aplikację, odłącz wszystkie kable, a następnie rozpocznij 

ponownie proces konfiguracji.

Nie można 
podłączyć do sieci.

• Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest 
połączenie systemu z inną siecią, zobacz „Dodawanie sieci Wi-Fi®”.

• Spróbuj ustanowić połączenie z siecią przy użyciu kabla Ethernet. 

Przerywany dźwięk 
lub brak dźwięku

• Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak 
kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe).

• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.
• Sprawdź, czy system jest włączony i połączony z tą samą siecią 

co komputer.
• Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera 

bezprzewodowego lub punktu dostępu.
• Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk 

nie został wyciszony.
• Odłącz przewód zasilania; podłącz go ponownie po upływie minuty.

Strumień 
AirPlay nie jest 
odtwarzany

• Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay są 
podłączone do tej samej sieci.

• Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; 
zwiększ jego poziom głośności.

• Upewnij się, że system jest wybrany w menu AirPlay urządzenia.
• Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych 

źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego 
lub punktu dostępu.

Uwaga: Odległość urządzenia zgodne z funkcją AirPlay od systemu 
nie ma znaczenia; liczby się tylko odległość od routera 
bezprzewodowego lub punktu dostępu.
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Czyszczenie
Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, 
suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.

• NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.

• NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub 
przedmioty.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania
OSTRZEŻENIE:
 Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Nie połykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania 
dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie 
baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne 
wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie 
zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje 
podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy 
bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie 
może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, 
demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać 
jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. 
Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. 

1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety. 

2. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała 
się na górze (symbol + widoczny).

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.
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Dział Obsługi Klientów
Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy 
adresów i numerów telefonów dostarczonej razem z systemem SoundTouch®.

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji
System SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje 
dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem 
karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje 
dotyczące sposobu korzystania z gwarancji i rejestracji produktu. Rezygnacja 
z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

System SoundTouch™ 30
Wymiary: 24,7 cm (wys.) x 43,5 cm (szer.) x 18,1 cm (głęb.)  

(9,7 x 17,1 x 7,1 cala) 

Ciężar: 8,39 kg (18,5 funta)

Napięcie zasilające: USA/Kanada: 100–120 V  50–60 Hz, 150 W

Inne kraje: 220–240 V  50–60 Hz, 150 W

System SoundTouch™ 20
Wymiary: 18,8 cm (wys.) x 31,4 cm (szer.) x 10,4 cm (wys.) 

(7,4 x 12,4 x 4,1 cala)

Ciężar: 3,18 kg (7,0 funta)

Napięcie zasilające: USA/Kanada/  
Inne kraje: 100–240 V  50–60 Hz, 90 W 
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