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WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia 
dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz korzystania 
z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać instrukcje.

2. Należy zachować instrukcje.

3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.

7.  Nie wolno blokować szczelin 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 korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

10.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. 
Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia 
urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do 
wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub 
wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku 
połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed 
deszczem, cieczami i wilgocią.

• NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu 
naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).

• Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego 
pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).

• NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.

• NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki 
przewodu zasilającego do szerokiego otworu w gnieździe sieci elektrycznej. Wtyczkę należy 
wcisnąć do oporu.

• System muzyczny Wave SoundTouch (kombinacja systemu i podstawy SoundTouch lub 
sama podstawa SoundTouch) nie powinien być używany z uchwytem do montażu pod 
szafką / na ścianie, który jest oferowany przez firmę Bose.

• Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.
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Zużyte akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie 
z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami 
komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu 
recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, 
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, 
zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono 
w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków 
mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości 
radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane 
i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie 
niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub 
telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego 
typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego 
podłączony jest odbiornik.

• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym 
w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation 
użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi 
RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione 
od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na 
zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia 
na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych dla populacji ogólnej. 
Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też 
nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, by zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia szkodliwych interferencji wspólnokanałowych z innymi systemami.

Podstawa SoundTouch: To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane 
z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

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

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE 
oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest 
dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Europa:

Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 2400–2483,5 MHz:

• Bluetooth/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

• Bluetooth Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

• Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone 
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE 
wyszczególnionych w tabeli.

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

Informacje dotyczące zabezpieczeń
  Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od 
firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy 
przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch i ustanowić 
połączenie produktu z Internetem. Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie 
wykonany, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji 
zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji
Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na panelu dolnym.

Numer seryjny:  ____________________________________________________

Numer modelu:  ___________________________________________________

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz 
zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc 
do witryny http://global.Bose.com/register.

http://www.Bose.com/compliance
http://global.Bose.com/register
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Informacje o licencjach
Informacje o licencjach powiązanych z pakietem oprogramowania wykorzystywanym 
w głośniku można wyświetlić, korzystając z aplikacji SoundTouch lub używając adresu IP 
urządzenia. 

Aplikacja SoundTouch
1. W aplikacji wybierz kolejno opcje Y > Ustawienia > Informacje > Informacje prawne.

2. Wybierz właściwy typ licencji. 

Adres IP
1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, posługując się jedną z poniższych metod:

• Aplikacja SoundTouch: W aplikacji wybierz kolejno opcje Y > Ustawienia > 
Informacje. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybierz swój głośnik.

• Router bezprzewodowy: Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku 
użytkownika routera.

2. Na urządzeniu podłączonym do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę.

3. W celu wyświetlenia właściwych informacji o licencjach wpisz <adres IP>/licenses.pdf. 

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra 
„8” oznacza rok 2008 lub 2018.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, 
No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, 
Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, 
Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Numer telefonu w Stanach Zjednoczonych: 1-877-230-5639

Nazwy i logo Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane oznaczenia wizualne są znakami 
towarowymi firmy Amazon, Inc. lub firm stowarzyszonych.

Apple, logo Apple oraz iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi 
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Logotyp i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. 
wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. 
Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji 
firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są 
dostępne w witrynie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

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

Bose, SoundTouch, logo bezprzewodowej nuty i charakterystyczne wzornictwo systemu 
muzycznego Wave są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, 
rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego 
zezwolenia. 

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

Zawartość opakowania
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera 
przedstawiony poniżej element: 

Podstawa SoundTouch Pilot zdalnego 
sterowania

Uwaga: Nie wolno korzystać z uszkodzonych elementów systemu. 
W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego 
dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi 
Klienta tej firmy. Aby uzyskać informacje kontaktowe, 
odwiedź stronę worldwide.Bose.com/Support/WSTIV.

Zalecenia dotyczące 
umiejscowienia
Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy 
umieścić w odległości 0,3–0,9 m od systemu. Systemu nie należy 
umieszczać w metalowych szafkach ani w ich pobliżu, a także 
w sąsiedztwie bezpośrednich źródeł ciepła.

Podłączanie systemu 
do podstawy
Podstawa SoundTouch zapewnia połączenie sieciowe na potrzeby 
systemu muzycznego Wave Music System IV.

1. Odłącz system muzyczny Wave od zasilania.

2. Ostrożnie ustaw system muzyczny Wave na górze podstawy 
SoundTouch:

• Umieść tylne stopki systemu muzycznego Wave 
w zagłębieniach na górnym panelu podstawy SoundTouch.

• Sprawdź, czy system muzyczny Wave jest ustawiony poziomo, 
a krawędzie boczne obu elementów znajdują się w jednej linii.

3. Podłącz kabel podstawy SoundTouch do złącza Bose link.

Podłączanie systemu do zasilania
Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu w sieci należy go 
podłączyć do zasilania.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza .

2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

Tryb gotowości
Po upływie 24 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku system 
przełączy się w tryb gotowości (wyłączy się). W przypadku 
włączenia 18-minutowego wyłącznika nastąpi automatyczne 
przełączenie systemu w tryb gotowości, jeśli nie jest odtwarzany 
dźwięk i przez 18 minut nie został naciśnięty żaden przycisk.

Jeśli podczas przełączania w tryb gotowości system jest połączony 
z siecią, połączenie zostanie utrzymane.

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
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KONFIGURACJA APLIKACJI SOUNDTOUCH

Aplikacja SoundTouch umożliwia konfigurowanie systemu 
SoundTouch i sterowanie nim z poziomu smartfona, tabletu lub 
komputera. Dzięki niej urządzenie przenośne działa jak pilot 
zdalnego sterowania.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch, 
dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne 
internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia 
wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas 
dodawane są nowe funkcje. 

Uwaga: Jeśli aplikacja SoundTouch została już skonfigurowana 
na potrzeby innego systemu, należy przejść do sekcji 
„Dodawanie systemu do istniejącego konta”.

Pobieranie i instalowanie aplikacji 
SoundTouch
Należy pobrać aplikację SoundTouch na smartfon lub tablet.

• Urządzenia Apple: do pobrania w sklepie App Store

• Urządzenia z systemem Android™: do pobrania w sklepie 
Google Play™

• Urządzenia Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon 
Appstore for Android

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby 
przeprowadzić proces konfiguracji, włącznie z dodaniem systemu 
do sieci Wi-Fi, utworzeniem konta SoundTouch oraz dodaniem 
biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przeprowadzania konfiguracji na 
komputerze, patrz str. 14.

Porada: Po skonfigurowaniu systemu w domowej sieci Wi-F można 
nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub 
tabletu, który się w niej znajduje. W tym celu należy pobrać 
aplikację SoundTouch na urządzenie przenośne. Należy 
używać tego samego konta SoundTouch na potrzeby 
wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.

Użytkownicy z kontem 
SoundTouch
Jeśli aplikacja SoundTouch jest już skonfigurowana na potrzeby 
innego głośnika, nie trzeba jej pobierać ponownie.

Dodawanie systemu do istniejącego konta
W aplikacji wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Dodaj lub 
podłącz ponownie głośnik.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie systemu do nowej sieci
W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do 
nowej sieci. Można to zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Ustawienia 
głośnika i wskaż swój system.

2. Wybierz opcję PODŁĄCZ GŁOŚNIK.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Centrum pomocy technicznej dla 
właścicieli systemu SoundTouch

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV 

W tej witrynie internetowej można uzyskać dostęp do centrum 
pomocy technicznej dla właścicieli. Znajdują się w nim instrukcje 
obsługi, artykuły, porady, samouczki biblioteka wideo i forum 
użytkowników, na którym można publikować pytania i odpowiedzi.

http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
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Przełączanie na źródło 
SoundTouch

Na pilocie zdalnego sterowania należy nacisnąć przycisk  
i zwolnić go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
SOUNDTOUCH.

Uwagi: 

• Naciśnięcie przycisku  powoduje przełączanie między 
SoundTouch, Bluetooth i dźwiękiem z urządzenia podłączonego 
do złącza AUX IN.

• Wybranie przycisku  nie powoduje włączenia urządzenia 
audio podłączonego za pomocą kabla. Należy najpierw włączyć to 
urządzenie.

Personalizacja ustawień 
wstępnych systemu SoundTouch
Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych na potrzeby 
ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, 
wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. 
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do muzyki w dowolnej chwili 
przy użyciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga: Konfigurowanie ustawień wstępnych radia AM/
FM w systemie SoundTouch Aby się dowiedzieć, jak 
skonfigurować ustawienia wstępne radia AM/FM, należy 
się zapoznać z podręcznikiem użytkownika systemu 
muzycznego Wave Music System IV.

Podstawowe informacje na temat 
ustawień wstępnych
• Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji 

i pilota zdalnego sterowania systemem muzycznym Wave.

• Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna 
iTunes lub Windows Media Player, należy sprawdzić, czy komputer, 
na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą 
samą siecią, co system SoundTouch.

• Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie Bluetooth 
ani AUX.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego
1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.

2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj (przez dwie 
sekundy) ustawienie wstępne na pilocie. 

Po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego system wyemituje 
dźwięk.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego
Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych wybierz ustawienie 
przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć 
odtwarzanie.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  i zwolnij 
go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat SOUNDTOUCH. 

 

2. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego.

System zacznie odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są 
widoczne informacje zależne od źródła, takie jak na przykład 
tytuł utworu czy nazwa stacji.

KORZYSTANIE Z PODSTAWY SOUNDTOUCH Z SYSTEMEM MUZYCZNYM WAVE MUSIC SYSTEM IV
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TECHNOLOGIA BLUETOOTH

Nawiązywanie połączenia 
z urządzeniem przenośnym
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia strumieniowe 
przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych 
urządzeń audio, które ją obsługują, do systemu SoundTouch.

Aby można było odtwarzać strumieniowo muzykę z urządzenia 
przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z systemem. 

1.  Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  i zwolnij 
go, gdy na wyświetlaczu pojawił się komunikat informujący 
o gotowości do połączenia.

Porada:  Aby nawiązać połączenie z urządzeniem, można także 
nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez sekundę.

2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

Porada: Funkcja Bluetooth jest zwykle dostępna w menu 
Ustawienia. 

3. Na liście urządzeń wybierz swój system Wave.

Porada: Znajdź nazwę systemu Wave wprowadzona w aplikacji 
SoundTouch. Jeśli systemowi Wave nie nadano nazwy, 
pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia system wyemituje dźwięk.

Ponowne nawiązywanie 
połączenia z urządzeniem 
przenośnym
Dźwięk z urządzenia przenośnego można przesyłać strumieniowo do 
systemu. Jeśli w zasięgu znajduje się wiele sparowanych urządzeń, 
system połączy się ze sparowanym urządzeniem, z którego ostatnio 
odbywało się odtwarzanie strumieniowe. Nawiązanie połączenia ze 
sparowanym urządzeniem może zająć od jednej do dwóch minut. 
Stan połączenia jest przedstawiany na wyświetlaczu systemu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota 
zdalnego sterowania

1.  Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  i i zwolnij 
go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący 
o wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth.

System połączy się z ostatnim sparowany urządzeniem będącym 
w jego zasięgu. Jeśli urządzenie to jest poza zasięgiem, 
system będzie podejmował próby połączenia się z kolejnymi 
sparowanymi urządzeniami z listy do momentu, gdy znajdzie 
dostępne urządzenie.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu. 

Uwaga: Jeśli urządzenie przenośne jest połączone z systemem 
i chcesz połączyć się z innym urządzeniem, patrz: sekcja 
„Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym”.

Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji 
Bluetooth w sparowanym urządzeniu
1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

2. Z listy urządzeń wybierz swój system SoundTouch.

System włączy się i wyemituje dźwięk.

Czyszczenie listy parowania 
Bluetooth® w systemie
Po połączeniu urządzenia przenośnego z systemem połączenie jest 
zapisywanie na liście parowania systemu. Jeśli nie można nawiązać 
połączenia z urządzeniem, może być konieczne wyczyszczenie 
listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy ponownie nawiązać 
połączenie z urządzeniem.

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  i przytrzymaj 
go przez około 10 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
informujący o wyczyszczeniu listy parowania.

System jest gotowy do nawiązania połączenia z urządzeniem.

Korzystanie z aplikacji SoundTouch
Listę parowania można wyczyścić także przy użyciu aplikacji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > USTAWIENIA > 
Ustawienia głośnika i wskaż swój system.

2. Otwórz pozycję menu Bluetooth i wyczyść listę parowania.
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PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Dostępne złącza
Panel złączy umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych.

5

21 3 4

6 7 8 9 10 11

1 ANTENA

Złącza anteny FM 3,5 mm oraz DAB 2,5 mm.

2 Złącze BoseLink

Złącze wejściowe do podłączenia podstawy SoundTouch.

3 Złącze AUX IN

Stereofoniczne złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia źródeł zewnętrznych.

4 SŁUCHAWKI

Złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia słuchawek. 

5 Przycisk Control

Wyłącza Wi-Fi, uruchamia tryb konfiguracji lub ponownie uruchamia podstawę SoundTouch (patrz str. 11).

6 Wskaźnik Wi-Fi:

• Miga na biało — wyszukiwanie sieci Wi-Fi.

• Świeci na biało (przyciemniony) — system jest w trybie oszczędzania energii i połączony z siecią Wi-Fi.

• Świeci na biało (jasny) — system jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi.

• Świeci na pomarańczowo — system jest w trybie konfiguracji.

• Nie świeci — obsługa sieci Wi-Fi jest wyłączona lub system jest połączony z siecią Ethernet.

7 Złącze Ethernet

Przewodowe połączenie sieciowe.

8 SETUP A

Złącze micro-USB typu B do konfiguracji sieci przy użyciu komputera. 

9 SETUP B*
Standardowe złącze USB typu A, zarezerwowane do użytku w przyszłości.

10 Złącze SERVICE

Wykorzystywane do specjalnych funkcji serwisowych. Nieprzeznaczone dla klienta.

11 Kabel Bose link do podstawy SoundTouch

Podłączany do złącza Bose link. Zasila podstawę SoundTouch i przesyła sygnały sterowania.

* Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub innych podobnych urządzeń.
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FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund przycisk Control na 
podstawie.

2. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk Control.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi
Należy włączyć zasilanie systemu przy użyciu pilota zdalnego 
sterowania.

Ponowne uruchamianie podstawy 
SoundTouch
Należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk Control 
z tyłu podstawy SoundTouch, a następnie go zwolnić. Po kilku 
sekundach podstawa włączy się ponownie i nawiąże połączenie 
z siecią.

Uwaga: Ponowne uruchomienie nie wpływa na ustawienia wstępne 
systemu SoundTouch ani na zapisane poświadczenia sieciowe.

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

Konto użytkownika i ustawienia wstępne SoundTouch nadal istnieją, 
ale nie są powiązane z systemem do momentu użycia tego samego 
konta do ponownej konfiguracji systemu.

1. Sprawdź, czy kabel do podstawy SoundTouch jest włożony do 
złącza Bose link.

2. Odłącz zasilanie systemu.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control z tyłu podstawy 
SoundTouch.

4. Przytrzymując przycisk Control, podłącz ponownie zasilanie.

5. Przytrzymaj przycisk Control przez pięć sekund.

System zostanie uruchomiony ponownie.

6. Uruchom aplikację SoundTouch i dodaj system do swojej sieci 
(patrz str. 7). 
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PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie systemu
• Do czyszczenia powierzchni systemu należy używać miękkiej, 

suchej ściereczki. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową 
osłonę systemu.

• Nie należy używać areozoli, rozpuszczalników, środków 
chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub 
amoniaku ani materiałów ściernych.

• Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE 
przedostała się jakakolwiek ciecz.

Dział Obsługi Klienta
Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą korzystania z systemu, 
należy przejść do strony: worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Ograniczona gwarancja
Podstawa SoundTouch firmy Bose jest objęta ograniczoną 
gwarancją. Szczegółowe informacje na jej temat są dostępne na 
stronie global.Bose.com/warranty.

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne 
w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma 
wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne
Napięcie zasilające (prąd stały)

12–20 VDC,  maks. 12 W.

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

W przypadku problemów z systemem:

• Podłącz system do gniazda sieci elektrycznej.

• Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.

• Podłącz podstawę SoundTouch do złącza Bose link.

• Dotknij tabliczki dotykowej na górze systemu lub pilota zdalnego 
sterowania, aby włączyć system.

• Odsuń system i urządzenie przenośne od potencjalnych 
źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony 
bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).

• W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw 
go, tak by znajdował się w zalecanej odległości od routera 
bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.

• Zresetuj system: Odłącz na 10 sekund przewód zasilający od 
gniazda sieci elektrycznej, a następnie podłącz go ponownie.

Jeśli problem nadal występuje, należy się zapoznać z poniższą tabelą 
przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich 
rozwiązania. Gdy to nie pomoże, trzeba się skontaktować z Działem 
Obsługi Klienta firmy Bose.

Typowe rozwiązania
Problem Sposób postępowania
Nie można 
ukończyć 
konfiguracji 
sieci

• Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło.

•  Połącz urządzenie i system SoundTouch do tej samej 
sieci Wi-Fi.

• Umieść system w zasięgu routera.

• Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie 
przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania.

• Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło.

• Zamknij inne otwarte aplikacje.

• Jeśli przeprowadzasz konfigurację za pomocą 
komputera, sprawdź ustawienia zapory, aby się 
upewnić, że aplikacja SoundTouch i serwer SoundTouch 
Music Server są programami dozwolonymi.

• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer 
oraz router.

• Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie system 
i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.

Nie można 
nawiązać 
połączenia 
z siecią

• Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub 
konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, patrz: 
str. 9.

• Połącz się z siecią za pomocą kabla Ethernet.

Brak dźwięku • Zwiększ poziom głośności.

• Upewnij się, że system nie został wyciszony. Naciśnij 
przycisk .

• Wysuń i wsuń ponownie płytę CD.

• Naciśnij i zwolnij przycisk , patrząc się na 
wyświetlacz. Sprawdź, czy odsłuch odbywa się 
z prawidłowego źródła. 

• Upewnij się, że podstawa SoundTouch jest podłączona 
do sieci Wi-Fi.

• Włącz źródło zewnętrzne i zwiększ poziom głośności.

• Odłącz słuchawki od systemu (podłączenie słuchawek 
powoduje wyciszenie głośników).

• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego 
audio lub wideo.

Nie można 
odtwarzać 
dźwięku 
Bluetooth

• Skonfiguruj najpierw system SoundTouch, a następnie 
zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu.

• Podłącz urządzenie (patrz: str. 9).

• Wyczyść listę parowania systemu (patrz: str. 9). 

• Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Na urządzeniu przenośnym:

• Wyłącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth. 

• Usuń system z menu Bluetooth. Podłącz ponownie.

• Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia przenośnego.
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Konfigurowanie systemu przy 
użyciu komputera
System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast 
smartfona lub tabletu.

Podstawowe informacje
• Umieść system w pobliżu komputera.

• Sprawdź, czy komputer jest połączony z siecią Wi-Fi.

• Przygotuj kabel z końcówkami USB A i USB Micro B (brak 
w zestawie).

Uwagi: 

• Kabel z końcówkami USB A i USB Micro B jest często używany 
do ładowania urządzeń przenośnych. Powinien on być również 
dostępny w lokalnym sklepie elektronicznym. Jeśli nie masz 
tego kabla skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose, 
aby uzyskać tę część. 

• Złącze USB w tylnej części systemu służy wyłącznie do 
konfiguracji za pomocą komputera. Nie jest ono przeznaczone 
do ładowania smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń ani 
samego systemu.

Konfiguracja przy użyciu komputera
Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o tymczasowe 
podłączenie kabla USB z komputera do systemu muzycznego Wave 
SoundTouch. Nie należy odłączać kabla USB, o ile w aplikacji nie 
pojawi się odpowiednia instrukcja.

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

2. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź 
do strony:

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Porada: Należy użyć komputera, na którym jest zapisana 
biblioteka muzyczna.

3. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

4. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB od komputera 
i systemu. Przenieś system do jego stałej lokalizacji.

KONFIGURACJA ALTERNATYWNA

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