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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota kaikki varoitukset huomioon.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

7.  Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8.  Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, 
uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

10.  Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se 
vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: 
virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut 
esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

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

• 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.

• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle 
avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.

• ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.

• Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke 
pohjaan saakka.

• Wave SoundTouch -musiikkijärjestelmää (järjestelmän ja SoundTouch-jalustan yhdistelmää 
tai pelkkääSoundTouch-jalustaa) ei saa käyttää yhdessä muiden kuin Bosen valmistaman 
alakaapin tai seinäkiinnikkeen kanssa.

• Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.



SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT
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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.

HUOMAUTUS: 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.

• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä 
käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat 
RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia 
häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, 
jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. 
Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön muiden samaa kanavaa käyttävien järjestelmien 
haitallisten häiriöiden ehkäisemiseksi.

SoundTouch-jalusta: Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin 
jää vähintään 20 cm.

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

 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.

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 taajuusalue 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.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

Turvallisuustiedot
  Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. 
Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, 
tuotteen asennus SoundTouch-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote 
on yhdistettävä Internetiin. Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on 
vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Sarjanumero:  _____________________________________________________

Mallinumero:  _____________________________________________________

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. 
Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register

http://www.Bose.com/compliance
http://global.Bose.com/register
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Lisenssi-ilmoitukset
Voit lukea kaiuttimeen sisältyvien ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch-
sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta. 

SoundTouch-sovellus
1. Valitse sovelluksessa Y > Asetukset > Tietoja > Lakisääteiset tiedot.

2. Valitse lisenssityyppi. 

IP-osoite
1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:

• SoundTouch-sovellus: Valitse sovelluksessa Y > Asetukset > Tietoja. Valitse kaiutin, 
niin näet sen IP-osoitteen.

• Langaton reititin: Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.

2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.

3. Mene osoitteeseen <IP-osoite>/licenses.pdf, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset. 

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. Puhelinnumero: +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

Yhdysvaltojen puhelinnumero: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo ja iTunes 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 LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity 
tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan 
käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin 
myöntämää lisenssiä.

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.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa 
ja muissa maissa.

Bose, SoundTouch, langattoman nuotin muotoilu, Wave ja Wave-musiikkijärjestelmän 
muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

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. 

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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ALKUASETUKSET

Pakkauksen sisältö
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavan osan: 

SoundTouch-jalusta Kaukosäädin

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä 
sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään 
tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat 
osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/WSTIV for 
contact information.

Paikan valitseminen
Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä 
(0,3–0,9 m päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää 
metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.

Järjestelmän yhdistäminen 
jalustaan
SoundTouch-jalustassa on verkkoyhteys Wave Music System IV 
-musiikkijärjestelmää varten.

1. Irrota Wave-musiikkijärjestelmän sähköpistoke 
sähköpistorasiasta.

2. Aseta Wave-musiikkijärjestelmä SoundTouch-jalustan päälle 
varovasti.

• Varmista, että Wave-musiikkijärjestelmän taaemmat jalat 
menevät SoundTouch-jalustan yläosan painaumiin.

• Varmista, että Wave-musiikkijärjestelmä on vaakasuorassa 
ja molempien osien kyljet ovat kohdakkain.

3. Yhdistä SoundTouch-jalustan johto Bose link -liitäntään.

Järjestelmän yhdistäminen 
verkkovirtaan
Liitä järjestelmä sähköverkkoon ennen sen yhdistämistä verkkoon.

1. Liitä virtajohdon pienempi pää -virtaliitäntään.

2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Valmiustila
Jos painiketta ei paineta 24 tuntiin, järjestelmä siirtyy valmiustilaan 
(pois päältä). Jos 18 minuutin valmiustila-ajastin on käytössä, 
järjestelmä siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun ääntä ei 
kuunnella eikä painikkeita paineta 18 minuuttiin.

Jos järjestelmä on yhdistetty verkkoon, kun se siirretään 
valmiustilaan, verkkoyhteys pysyy yllä.

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
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SOUNDTOUCH-SOVELLUKSEN ASETUKSET

SoundTouch-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch-
järjestelmää älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen 
avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii järjestelmän 
kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch-järjestelmän 
asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella paikallisia 
ja maailmanlaajuisia Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia 
ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin. 

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista 
järjestelmää varten, katso ”Järjestelmän lisääminen 
aiemmin luotuun tiliin”.

SoundTouch-sovelluksen 
lataaminen ja asentaminen
Lataa SoundTouch-hallintasovellus älypuhelimeen tai tablet-
tietokoneeseen.

• 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 järjestelmä Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch-tili, 
lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 14.

Vinkki: Kun järjestelmä 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 järjestelmään yhdistetyissä laitteissa.

Aiemmat SoundTouch-käyttäjät
Jos olet jo määrittänyt SoundTouch-asetukset toista kaiutinta varten, 
SoundTouch-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Järjestelmän lisääminen aiemmin 
luotuun tiliin
Valitse sovelluksessa  > Asetukset > Lisää tai yhdistä kaiutin.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Järjestelmän yhdistäminen uuteen verkkoon
Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää järjestelmä uuteen verkkoon. 
Voit tehdä tämän siirtämällä järjestelmän asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa  > Asetukset > Kaiuttimen asetukset 
ja valitse järjestelmä.

2. Valitse LIITÄ KAIUTIN.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

SoundTouch-tukikeskus
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV 

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, 
artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, 
johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
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SoundTouch-lähteen ottaminen 
käyttöön

Paina kaukosäätimen -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin 
tulee SOUNDTOUCH.

Huomautuksia: 

•   vuorottelee AUX IN -liitäntään yhdistetyn laitteen sekä 
SoundTouch- ja Bluetooth-laitteiden äänen välillä.

•  -painikkeen painaminen ei kytke virtaa johdolla yhdistettyyn 
äänilaitteeseen. Muista ensin kytkeä laitteeseen virta.

SoundTouch-esiasetusten 
mukauttaminen
Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, 
radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden 
esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla 
kaukosäätimen painiketta.

Huomautus: Voit määrittää SoundTouch- tai AM/FM-
radioesiasetukset. Wave Music System 
IV -käyttöohjeessa on lisätietoja AM/FM-
radioesiasetusten määrittämisestä.

Tietoja esiasetuksista
• Voit määrittää esiasetukset sovelluksen ja Wave-

musiikkijärjestelmän kaukosäätimen avulla.

• Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media 
Player -musiikkikirjasto, varmista, että musiikin sisältävään 
tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan 
verkkoon kuin SoundTouch-järjestelmä.

• Esiasetuksia ei voi määrittää Bluetooth- ja AUX-tilassa.

Esiasetuksen määrittäminen
1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.

2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen esiasetuspainiketta 
painettuna kaksi sekuntia. 

Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, että esiasetus on 
määritetty.

Esiasetuksen toistaminen
Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit valita esiasetuksen 
ja kuunnella sitä kaukosäätimen tai sovelluksen avulla.

1. Paina kaukosäätimen -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin 
tulee SOUNDTOUCH. 

 

2. Paina esiasetuspainiketta.

Järjestelmä toistaa musiikin. Näyttöön tulee tietoja, 
kuten kappaleen tai radioaseman tiedot.

WAVE MUSIC SYSTEM IV -JÄRJESTELMÄN OHJAAMINEN SOUNDTOUCH-SOVELLUKSEN AVULLA
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BLUETOOTH-TEKNIIKKA

Yhdistäminen mobiililaitteeseen
Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen 
Bluetooth-älypuhelimista, tablet-tietokoneista, tietokoneista 
ja muista äänilaitteista SoundTouch-järjestelmään.

Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että se 
yhdistetään järjestelmään. 

1.  Paina kaukosäätimen -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin 
tulee Ready to connect (Valmis yhdistämiseen) -ilmoitus.

Vinkki:  Voit yhdistää laitteen myös pitämällä  painettuna 
yhden sekunnin.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. 

3. Valitse laiteluettelosta Wave-järjestelmäsi.

Vinkki: Etsi Wave-järjestelmälle antamasi nimi SoundTouch-
sovelluksesta. Jos et ole nimennyt Wave-järjestelmää, 
näkyviin tulee oletusnimi.

Järjestelmästä kuuluu äänimerkki, kun yhteys on muodostettu.

Mobiililaitteen yhdistäminen 
uudelleen
Voit virtauttaa järjestelmään ääntä mobiililaitteesta. Jos kantoalueella 
on useita laitepariluettelossa olevia laitteita, järjestelmä yhdistää 
siihen laitteeseen, jota on viimeksi käytetty virtauttamiseen. 
Yhdistäminen pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää 
muutaman minuutin. Yhteyden tila näkyy järjestelmän näytössä.

Yhdistäminen kaukosäätimen avulla

1.  Paina kaukosäätimen -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin 
tulee Bluetooth-hakuilmoitus.

Järjestelmä yhdistää siihen kantoalueella olevaan laitteeseen, 
joka on viimeksi ollut yhdistettynä. Jos kyseinen laite ei 
ole kantoalueella, järjestelmä etsii saatavilla olevaa laitetta 
laitepariluettelosta.

2. Aloita musiikin toistaminen laitteella. 

Huomautus: Jos järjestelmään on yhdistetty jokin mobiililaite 
ja haluat yhdistää toiseen mobiililaitteeseen, 
katso ”Yhdistäminen mobiililaitteeseen”.

Yhdistäminen pariksi muodostetun laitteen 
Bluetooth-ominaisuudella
1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

2. Valitse laiteluettelosta SoundTouch-järjestelmäsi.

Järjestelmä käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

Järjestelmän Bluetooth-
laitepariluettelon tyhjentäminen
Kun mobiililaitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, yhteyden 
tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluetteloon. Jos laitteeseen 
ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. 
Kun lista on tyhjennetty, laite on yhdistettävä uudelleen.

Pidä kaukosäätimen -painiketta painettuna 
(noin 10 sekuntia), kunnes näyttöön tulee laitepariluettelon 
tyhjentämisestä kertova ilmoitus.

Järjestelmä on valmis yhdistettäväksi laitteeseen.

SoundTouch-sovelluksen käyttäminen
Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.

1. Valitse sovelluksessa  > ASETUKSET > Kaiuttimen asetukset 
ja valitse järjestelmä.

2. Valitse Bluetooth-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.
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MUUT LAITELIITÄNNÄT

Järjestelmän kytkennät
Liitäntäpaneelissa on liitännät ulkoisia laitteita varten.

5

21 3 4

6 7 8 9 10 11

1 ANTENNA

3,5 mm:n FM- ja 2,5 mm:n DAB-antenniliitännät.

2 BoseLink -liitäntä

Tuloliitäntä SoundTouch-jalustaa varten.

3 AUX IN -liitäntä

3,5 mm:n stereotuloliitin ulkoisia lähteitä varten.

4 KUULOKKEET

3,5 mm:n tuloliitin kuulokkeita varten. 

5 Ohjauspainike

Poistaa Wi-Fi-yhteyden käytöstä, käynnistää asetustilan tai käynnistää SoundTouch-jalustan uudelleen (ks. sivu 11).

6 Wi-Fi-merkkivalo:

• Vilkkuu valkoisena – etsii Wi-Fi-verkkoa

• Palaa valkoisena (himmeänä) – virransäästötila, järjestelmä on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

• Palaa valkoisena (kirkkaana) – järjestelmään on yhdistetty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

• Palaa oranssina – järjestelmä asetustilassa

• Ei pala – Wi-Fi-verkkotoiminto ei ole käytössä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon

7 Ethernet-liitäntä

Käytetään yhdistettäessä kaapelin avulla toteutettuun lähiverkkoon.

8 SETUP A

USB Micro-B -liitäntä verkkoasetusten määrittämiseen tietokoneella. 

9 SETUP B*
Tavallinen USB A -liitäntä, varattu tulevaa käyttöä varten.

10 Huoltoliitin

Varattu huollon erityistoimenpiteitä varten. Ei asiakkaiden käyttöön.

11 SoundTouch-jalustan Bose link -johto

Yhdistetään Bose link -liitäntään. Syöttää virtaa ja ohjaussignaaleita SoundTouch-jalustaan.

*USB-liitäntöjen avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita.
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KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Wi-Fi®-yhteyden poistaminen 
käytöstä
1. Pidä jalustan ohjauspainiketta painettuna 8–10 sekuntia.

2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen 
käyttöön
Käynnistä järjestelmä kaukosäätimellä.

SoundTouch-jalustan 
käynnistäminen uudelleen
Pidä SoundTouch-jalustan takaosan ohjauspainiketta painettuna 
vähintään 10 sekuntia ja vapauta se. Jalusta käynnistyy 
uudelleen muutaman sekunnin kuluttua ja muodostaa uudelleen 
yhteyden verkkoon.

Huomautus: Uudelleenkäynnistys ei vaikuta SoundTouch-
esiasetuksiin tai tallennettuihin verkkotietoihin.

SoundTouch-jalustan nollaaminen
Kun järjestelmään palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, 
äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

SoundTouch-tilisi ja esiasetuksesi pysyvät tallessa, mutta niitä 
ei yhdistetä järjestelmään, ellet määritä järjestelmän asetuksia 
uudelleen käyttäen samaa tiliä.

1. Varmista, että SoundTouch-jalustan johto on yhdistetty Bose link 
-liitäntään.

2. Katkaise järjestelmästä virta.

3. Pidä SoundTouch-jalustan takaosan ohjauspainiketta painettuna.

4. Kun pidät ohjauspainiketta painettuna, kytke virta.

5. Pidä ohjauspainiketta painettuna viisi sekuntia.

Järjestelmä käynnistyy uudelleen.

6. Käynnistä SoundTouch-sovellus ja lisää järjestelmä verkkoon 
(ks. sivu 7). 
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HOITO JA KUNNOSSAPITO

Järjestelmän puhdistaminen
• Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla. Voit myös 

imuroida järjestelmän säleikön varovaisesti.

• ÄLÄ käytä suihkeita, liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, 
joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

• ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

Asiakaspalvelu
Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä: 
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Rajoitettu takuu
Bose SoundTouch -jalustalla 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
Tasavirran syöttö

12–20 V DC  enintään 12 W

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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VIANMÄÄRITYS

Jos järjestelmän kanssa ilmenee ongelmia:

• Liitä järjestelmä sähköpistorasiaan.

• Kytke johdot tukevasti.

• Yhdistä SoundTouch-jalustan johto Bose link -liitäntään.

• Kytke virta napauttamalla järjestelmän päällä olevaa kosketuslevyä 
tai käyttämällä kaukosäädintä.

• Siirrä järjestelmä ja mobiililaitteet kauas mahdollisista 
häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, 
televisiot, mikroaaltouunit tms.).

• Siirrä järjestelmä suositellun etäisyyden päähän langattomasta 
reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

• Nollaa järjestelmä: Irrota virtajohto pistorasiasta 10 sekunniksi 
ja kytke se sitten uudelleen.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien 
ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, 
ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut
Ongelma Toimintaohjeet
Verkon 
asetusten 
määrittäminen 
ei onnistu.

• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.

•  Yhdistä laite ja SoundTouch-järjestelmä samaan Wi-Fi-
verkkoon.

• Aseta järjestelmä reitittimen kantoalueelle.

• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai 
tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään.

• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.

• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.

• Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen 
palomuurin asetuksista, että SoundTouch-sovellus 
ja SoundTouch-musiikkipalvelin on sallittu.

• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.

• Poista sovelluksen asennus, palauta järjestelmään 
tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.

Verkkoon ei 
voi yhdistää.

• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä 
järjestelmäsi toiseen verkkoon, katso sivu 9.

• Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.

Ääntä ei kuulu. • Lisää äänenvoimakkuutta.

• Varmista, että järjestelmää ei ole mykistetty. Paina .

• Poista CD-levy ja aseta se uudelleen paikalleen.

• Paina -painiketta toistuvasti ja seuraa näyttöä. 
Varmista, että kuuntelet oikeaa lähdettä. 

• Varmista, että SoundTouch-jalusta on yhdistetty Wi-Fi-
verkkoon.

• Käynnistä ulkoinen lähde ja lisää äänenvoimakkuutta.

• Irrota kuulokkeet. Jos ne on yhdistetty, kaiuttimet 
mykistetään.

• Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset.

Bluetooth-ääntä 
ei voi toistaa.

• Määritä ensin SoundTouch-asetukset ja päivitä 
järjestelmä.

• Yhdistä laite (ks. sivu 9).

• Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo (ks. sivu 9). 

• Yritä muodostaa yhteys johonkin toiseen laitteeseen.

Mobiililaitteessa:

• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön 
uudelleen. 

• Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta 
yhteys uudelleen.

• Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa.
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Järjestelmän asetusten 
määrittäminen tietokoneella
Järjestelmän asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin 
älypuhelinta tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista
• Aseta järjestelmä 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 tällaista johtoa, tilaa se 
Bosen asiakaspalvelusta. 

• Järjestelmän 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 
järjestelmän lataamiseen.

Tietokoneen asetukset
Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään Wave 
SoundTouch -musiikkijärjestelmän 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:

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Vinkki: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on 
tallennettu.

3. Lataa ja käynnistä SoundTouch-sovellus.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta 
ja järjestelmästä. Siirrä järjestelmä pysyvään käyttöpaikkaansa.

VAIHTOEHTOISET ASETUKSET

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
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