S O K K E L T I L WAV E S O U N D T O U C H

V IKT IG E S I K K E R H ETS I N ST R U KS J O N E R

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

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

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.

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

2. Oppbevar disse instruksjonene.

• IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med
væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.

3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.

• Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme,
for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.

5. Ikke bruk apparatet i eller nært vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.

• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.

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

• IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
• For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen av ledningen plugges i det brede sporet av
stikkontakten. Sett forsiktig i.

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

• Musikksystemet Wave SoundTouch (kombinasjon av systemet og SoundTouch-sokkelen
eller SoundTouch®-sokkelen alene) må ikke brukes med braketten for underskap eller vegg,
som er tilgjengelig fra Bose.

9. Bruk bare tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. O
 verlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har
blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet,
væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt
for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
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For Europa:

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

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:
• Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

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

• Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensistet for sendestyrke er mindre enn
10 dBm/MHz EIRP.
Frekvensbånd for bruk er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:
• Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle
EU-medlemsland som vises i tabellen.

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

• Flytt eller snu mottakerantennen.

 ette produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose.
D
Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere
produktet i SoundTouch-appen og koble produktet til Internett. Hvis du
ikke fullfører konfigureringsprosessen, har du selv ansvar for å installere
sikkerhetsoppdateringer som Bose gjør tilgjengelig.

• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata
brukeren retten til å bruke utstyret.
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSSstandard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal
ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens,
herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt
for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i
forbindelse med andre antenner eller sendere.

Modellnummer: ____________________________________________________

Du finner serie- og modellnummer på panelet på undersiden av apparatet.
Serienummer: _____________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god
anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til
http://global.Bose.com/register

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk for å redusere muligheten for skadelig interferens
for andre felleskanaler.
Sokkel til SoundTouch: Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm
mellom utstyret og kroppen.

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

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

Du kan se lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakkene som er inkludert med
høyttaleren, ved å bruke SoundTouch-appen eller produktets IP-adresse.

Apple, Apple-logoen og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og
andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

SoundTouch-app

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

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

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.,
og all bruk hos Bose Corporation er underlagt lisens.

2. Velg aktuell lisenstype.

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

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

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

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller
distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.
Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som
finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

• Trådløs ruter: Se brukerveiledningen for ruteren for mer informasjon.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

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

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

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

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

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

Boise, SoundTouch, designen med den trådløse noten, Wave og den spesielle designen til
Wave musikksystem er varemerker som tilhører Bose Corporation.

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

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

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

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres
eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204,
Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Telefonnummer i USA: 1-877-230-5639
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Innholdet i esken

3. Plugg kabelen for SoundTouch-sokkelen inn i Bose link-kontakten.

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

SoundTouch-sokkelen

Fjernkontroll

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt
en autorisert Bose-forhandler eller ring til kundestøtte
for Bose. Gå til worldwide.Bose.com/Support/WSTIV for
kontaktinformasjon.

Koble systemet til strøm

Veiledning for plassering

Koble systemet til strøm før du konfigurerer systemet på nettverket.

Hold annet trådløst utstyr 0,3 til 0,9 m borte fra systemet for å unngå
forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallkabinetter
og direkte varmekilder.

1. Sett den lille enden av strømledningen inn i

-kontakten.

2. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

Koble systemet til sokkelen
SoundTouch-sokkelen gir nettverksforbindelsen til Wave Music
System IV.
1. Trekk pluggen til Wave-musikksystemet ut av veggkontakten.
2. Plasser deretter Wave-musikksystemet forsiktig oppå
SoundTouch-sokkelen på følgende måte:
• Plasser bakføttene på Wave-musikksystemet i fordypningene
på toppen av SoundTouch-sokkelen.

Ventemodus

• Pass på at Wave-musikksystemet står flatt, og at kantene på
begge deler er rettet inn etter hverandre.

Hvis knappen ikke trykkes i løpet av 24 timer, slås systemet av i
ventemodus (av). Hvis 18-minutter ventemodustimer er aktivert,
slås systemet automatisk av i ventemodus hvis ingen lyd spilles og
ingen knapper trykkes i løpet av 18 minutter.
Hvis systemet er tilkoblet nettverket når det slås av i ventemodus,
opprettholdes kontakten.
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SoundTouch-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch fra en
smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer
smartenheten din som en fjernkontroll for systemet.

Eksisterende SoundTouchbrukere

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

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch på en annen høyttaler,
trenger du ikke å laste ned SoundTouch-appen på nytt.

Legge systemet til en eksisterende konto

Merk: Se «Legge systemet til en eksisterende konto» hvis du
allerede har konfigurert SoundTouch for et annet system.

Gå til appen, velg
høyttaler på nytt.

Last ned og installer
SoundTouch-appen

> Innstillinger > Legg til eller koble til en

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble systemet til et nytt nettverk

Last ned SoundTouch-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du systemet til
det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette systemet i
konfigurasjonsmodus.
1. Gå til appen, velg
velg systemet.

> Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og

2. Velg KOBLE TIL HØYTTALER.

• Apple-brukere: Last ned fra App Store

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

• Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
• Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore
for Android

Kundesenter for SoundTouch
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som
omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek
og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, hvor du
blant annet legger systemet til Wi-Fi-nettverket, oppretter
en SoundTouch konto, legger til et musikkbibliotek og bruke
musikktjenester.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til
oppsett, kan du se side 14.
Tips: Når du har konfigurert systemet på Wi-Fi-hjemmenettverket
ditt, kan du styre det fra alle smarttelefoner eller nettbrett som
er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch-appen på
smarttelefonen. Du må bruke samme SoundTouch-konto for
alle enhetene som er koblet til systemet.
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Bytt til SoundTouch-kilden
Trykk og hold
displayet.

Spille av en forhåndsinnstilling
Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, kan du spille en
forhåndsinnstilling ved å velge den med fjernkontrollen eller appen.

på fjernkontrollen til SOUNDTOUCH vises på

1. Trykk og hold
på displayet.

på fjernkontrollen til SOUNDTOUCH vises

Merknader:
• Når du trykker på
, skifter du mellom SoundTouch, Bluetooth
og lyd fra en enhet som er koblet til AUX IN-kontakten.

2. Trykk en forhåndsinnstilling.

• Når du velger
, slås ikke kablede lydenheter på. Pass på at du
først slår enheten på.

Tilpass SoundTouchforhåndsinnstillingene

Musikk spilles av på systemet. Det vises informasjon på displayet,
for eksempel navnet på en sang eller stasjon, avhengig av kilden.

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for
strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller
sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når
som helst med ett enkelt trykk på en knapp på fjernkontrollen.
Merk: Du kan stille inn forhåndsinnstillinger for SoundTouch eller
AM/FM-radio. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn
forhåndsinnstillingene for AM/FM-radio i brukerveiledningen
for Wave Music System IV.

Forstå forhåndsinnstillingene
• Du kan stille inn forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen
fra Wave-musikksystemet ditt.
• Hvis den forhåndsinnstilte kilden er iTunes-biblioteket eller
musikkbiblioteket til Windows Media Player, må du kontrollere at
datamaskinen som lagrer musikkbiblioteket, er slått på og koblet
til samme nettverk som SoundTouch-systemet.
• Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i Bluetooth- eller
AUX‑modus.

Definere en forhåndsinnstilling
1. Strøm musikk til systemet ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder du inne en
forhåndsinnstilling på fjernkontrollen (to sekunder).
Systemet spiller en tone når forhåndsinnstillingen er angitt.
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Koble til mobilenheter

Koble til mobilenheter på nytt

Den trådløse teknologien Bluetooth gir deg mulighet til å strømme
musikk fra smarttelefoner, nettbret, datamaskiner eller andre
lydenheter som er utstyrt med Bluetooth, til SoundTouch-systemet.

Du kan strømme lyd fra en mobilenhet til systemet. Hvis flere
sammenkoblede enheter er innenfor rekkevidde, kobler systemet
til den sist sammenkoblede enheten som strømmet til det. Det kan
ta noen minutter før de to sammenkoblede enhetene kobles til.
Systemdisplayet angir tilkoblingsstatusen.

Før du kan strømme musikk fra en mobilenhet, må du koble enheten
sammen med systemet.

Koble til med fjernkontrollen

1. T
 rykk og slipp
på fjernkontrollen til melding om klar til
sammenkobling vises på displayet.

1. T
 rykk og hold
på fjernkontrollen til det vises en Bluetoothsøkemelding på displayet.
Systemet kobler til den sist sammenkoblede enheten som er
innenfor rekkevidde for systemet. Hvis enheten ikke er innenfor
rekkevidde, går systemet gjennom listen over sammenkoblede
enheter til det finner en tilgjengelig enhet.
2. Spill av musikk på enheten.
Merk: Hvis en mobilenhet er koblet til systemet og du vil koble til en
annen mobilenhet, kan du se Koble til mobilenheter.

Tips: D
 u kan også trykke og holde
sammen en enhet.

i ett sekund for å koble

Koble til med Bluetooth-funksjonen på den
sammenkoblede enheten

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

1. Slå på Bluetooth-funksjonen på mobilenheten.

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

2. Velg SoundTouch-systemet fra enhetslisten.

3. Velg Wave-systemet fra enhetslisten.

Systemet slås på og spiller av en tone.

Nullstille sammenkoblingslisten
for Bluetooth
Når du kobler en mobilenhet sammen med systemet, lagres
sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for systemet. Det kan
hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du
ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble
sammen enheten på nytt.
Tips: Se etter navnet du skrev inn for Wave-systemet i
SoundTouch-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga
navn til Wave-systemet.

Trykk og hold
(ca. 10 sekunder) på fjernkontrollen til en
melding om at sammenkoblingslisten er nullstilt vises på displayet.

Systemet spiller av en tone når det er sammenkoblet.

Systemet er nå klar til å koble sammen en enhet.

Bruk SoundTouch-appen
Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten appen.
1. Gå til appen, velg
og velg systemet.

> INNSTILLINGER > Høyttalerinnstillinger

2. Åpne Bluetooth-menyelementet, og nullstill
sammenkoblingslisten.
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Systemtilkoblinger
Kontaktpanelet har tilkoblinger for eksternt utstyr.
1

5
1

6

7

8

2

3

10

9

4

11

ANTENNE
3,5 mm FM- og 2,5 mm DAB-antennekontakt.

2

BoseLink-kontakt
Inngangskontakt for SoundTouch-sokkelen.

3

AUX IN-kontakt
3,5 mm stereoinngangskontakt for eksterne kilder.

4

HODETELEFONER
3,5 mm inngangskontakt for hodetelefoner

5

Kontrollknapp
Deaktiverer Wi-Fi, initierer konfigureringen eller starter SoundTouch-sokkelen på nytt (se side 11).

6

Wi-Fi-indikator:
• Blinker hvitt – Søker etter Wi-Fi-nettverk
• Lyser hvitt (svakt) – Strømsparingsmodus og koblet til et Wi-Fi-nettverk
• Lyser hvitt (sterkt) – Systemet er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk
• Lyser gult – Systemet er i konfigurasjonsmodus
• Av – Wi-Fi-nettverkstilkobling er deaktivert eller systemet er koblet til Ethernet

7

Ethernet-kontakt
Brukes til kablet tilkobling.

8

SETUP A
Micro-B-USB-kontakt for konfigurasjon av nettverket med en datamaskin.

9

SETUP B*
En standard A-USB-kontakt reservert for fremtidig bruk.

10

SERVICE-kontakt
Brukes til spesialfunksjoner under service. Ikke til bruk for kunder.

11

Bose link-kabel for SoundTouch-sokkel
Plugges inn i Bose link-kontakten. Den gir strøm- og styresignaler til SoundTouch-konsollen.

*USB-kontaktene er ikke beregnet på å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter.
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Deaktivere Wi-Fi -funksjonen

Tilbakestille SoundTouchsokkelen til fabrikkinnstillingene

®

1. Trykk og hold inne kontrollknappen på sokkelen (8-10 sekunder).

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for
kilde, volum og nettverk og tilbakestiller systemet til de originale
innstillingene fra fabrikken.

2. Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du kontrollknappen.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

SoundTouch-kontoen din og forhåndsinnstillingene er fremdeles
tilgjengelige, men de er ikke knyttet til systemet med mindre du
bruker samme konto for å konfigurere systemet på nytt.

Slå systemet på med fjernkontrollen.

Start SoundTouch-sokkelen
på nytt

1. Pass på at kabelen til SoundTouch-sokkelen er plugget inn i
Bose link-kontakten.

Du finner kontrollknappen på baksiden av SoundTouch-sokkelen.
Trykk den inn i mer enn 10 sekunder, og slipp den deretter ut.
Etter noen sekunder skal sokkelen slå seg på igjen og koble seg til
nettverket.

3. Trykk og hold inne kontrollknappen på baksiden av SoundTouchsokkelen.

2. Koble strømmen fra systemet.

4. Koble strømmen til på nytt mens du trykker og holder inne
kontrollknappen.

Merk: Omstarten påvirker ikke forhåndsinnstillingene til
SoundTouch eller de lagrede nettverkslegitimasjonene.

5. Hold inne kontrollknappen i fem sekunder.
Systemet starter på nytt.
6. Åpne SoundTouch-appen, og legg systemet til nettverket ditt
(se side 7).
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ST E L L O G V E DL I K E H O L D

Rengjøre systemet

Begrenset garanti

• Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut. Du kan
også støvsuge luftåpningene på systemet forsiktig.

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

• IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller
rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller
slipemidler.
• IKKE søl væske inn i åpninger.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du
registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det
ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Kundestøtte

Teknisk informasjon
Inngangsspenning

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet,
kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

12–20 V DC
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maks. 12 W.

FEILSØKING

Vanlige løsninger

Hvis det oppstår problemer med systemet:
• Koble systemet til en stikkontakt.
• Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Problem

Gjør dette

• Fest SoundTouch-sokkelen omhyggelig til Bose link-koblingen.

Kan ikke fullføre
nettverksoppsett

• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.

• Berør pekeplaten på toppen av systemet eller bruk fjernkontrollen
for å slå på systemet.

• K
 oble enheten og SoundTouch-systemet til samme
Wi-Fi-nettverk.

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

• Plasser systemet innenfor ruterens rekkevidde.

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

• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.

• Tilbakestill systemet: Trekk ut støpselet fra stikkontakten i
10 sekunder, og plugg den deretter inn igjen.

• Hvis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen,
må du kontrollere innstillingene for brannmuren for
å sikre at SoundTouch-appen og SoundTouch Music
Server er tillatt programmer.

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

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

• Start den mobile enheten, datamaskinen eller
ruteren på nytt.
• Avinstaller appen, tilbakestill systemet og start
konfigurasjonen på nytt.
Kan ikke koble til
nettverket

• Se side 9 hvis nettverksinformasjonen er endret,
eller hvis du vil koble systemet til et annet nettverk.
• Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.

Ingen lyd

• Øk volumet.
• Kontroller at systemet ikke er dempet. Trykk på

.

• Løs ut og sett CDen inn på nytt.
• Trykk og slipp
mens du ser på displayet.
Kontroller at du lytter til riktig kilde.
• Pass på at SoundTouch-sokkelen er koblet til Wi-Finettverket ditt.
• Slå den eksterne kilden på, og øk volumet.
• Koble hodetelefonene fra systemet (tilkobling av
hodetelefonene demper høyttalerne).
• Stopp eventuelle andre programmer for strømming
av lyd eller video.
Kan ikke spille av
Bluetooth-lyd

• Konfigurer SoundTouch først, og utfør alle
systemoppdateringene.
• Koble til en enhet (se side 9).
• Nullstill sammenkoblingslisten for systemet
(se side 9).
• Prøv å koble til en annen enhet.
På den mobile enheten:
• Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt.
• Fjern systemet fra Bluetooth-menyen. Koble til på nytt.
• Se dokumentasjonen for den mobile enheten.
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A LT E R N AT I V T O P P S ET T

Konfigurere systemet med en
datamaskin

Oppsett av datamaskin
I løpet av oppsettet vil appen be deg om at du midlertidig
koble USB-kabelen fra datamaskinen til Wave SoundTouchmusikkanlegget. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg
beskjed om å gjøre dette.

Du kan konfigurere systemet ved hjelp av en datamaskin i stedet for
smarttelefon eller nettbrett.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

Før du begynner

2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:

• Plasser systemet ved siden av datamaskinen.

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

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

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

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

3. Last ned og kjør SoundTouch-appen.

Merknader:

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

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

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

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