
Bruksanvisning
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Läs igenom och följ det som står i säkerhetsanvisningarna. Med hjälp av dem kan du installera och 
använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för 
framtida referens.

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad 
farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga 
anvisningar för skötsel och underhåll.

VARNINGAR:
•  För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för 

regn eller fukt. 
•  Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på 

systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så 
att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.

•  Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Svälj inte batteriet eftersom du 
riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. 
Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa 
kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda produkten. 
Om du misstänker att någon svalt batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning 
ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska 
brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 
100° C eller kastas in i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller 
DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. 

• Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten. 

VARNING: Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig 
för barn under 3 år.

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp 
batterier.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i 
enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra 
naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får 
du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Produkten innehåller magnetiskt material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten kan 
påverka implantat av medicinsk enhet.

TÄNK PÅ:
 Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, 
efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:
•  Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det 

vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
•  Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk 

eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
• Den här produkten är avsedd att användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
• Produktetiketten kan antingen sitta på baksidan eller på undersidan av systemet.
•  Använd produkten i temperaturintervallet -0º C till 45º C.

Viktiga säkerhetsanvisningar
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Viktiga säkerhetsanvisningar

Varningar och försiktighetsanvisningar för batteriet
• Batteriet får inte utsättas för hetta, till exempel solsken, eld eller motsvarande.
• Du ska inte montera isär, öppna eller på annat sätt göra hål i batteriet.
• Utsätt inte batteriet för hetta eller öppen eld. Undvik lagring i direkt solljus.
•  Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet i en ask eller låda så att det kan kortslutas av andra batterier 

eller metallobjekt.
• Ta inte ut ett batteri från originalförpackningen förrän det ska användas.
• Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
•  Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta 

inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård.
• Använd bara laddare som rekommenderas för utrustningen.
• Använd endast batterier som rekommenderas för utrustningen.
• Köp alltid rätt batteri till utrustningen.
• Se till att hålla batteriet rent och torrt.
• Torka av batteripolerna med en ren, torr trasa om de blivit smutsiga.
•  Batteriet måste laddas upp före användning. Använd alltid korrekt laddare och läs tillverkarens 

anvisningar eller utrustningshandbok om du vill ha laddningsanvisningar.
• Låt inte batteriet sitta i allt för länge sedan det laddats klart.
•  Om batteriet inte används på länge kanske det måste laddas upp och laddas ur flera gånger för att 

erhålla maximal kapacitet.
•  Batterier uppnår bästa prestanda när de används i normal rumstemperatur (20 °C +/- 5 °C).
• Använd batterier bara för den tillämpning de är avsedda för.
•  Kontakta Bose eller din Bose-återförsäljare om du vill returnera batterier för återvinning. I USA ringer 

du 1-800-905-2180 eller går till webbplatsen www.Bose.com. Uppgifter för andra områden finns i 
kontaktinformationen.

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna. 
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten eller i fuktiga miljöer.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8.  Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan 

produkt (inklusive förstärkare) som avger värme.
9.  Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt 

viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en 

längre period.
12.  Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, 

till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har 
hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.
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Reglerande riktlinjer
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) 

Information om produkter som genererar elektriska störningar
Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av 
klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot 
skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge 
radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan 
den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det 
inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen 
i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) 
rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

FCC-VARNING
Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose 
Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

I USA och Kanada
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående 
RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar 
och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift av enheten.
Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och 
Industry Canada. Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 meter 
mellan radiatorn och din kropp.
Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarden i Industry Canada-licensundantaget.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de 
krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. 
En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.
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Reglerande riktlinjer

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Serie- och modellnumret finns på bak- eller undersidan av systemet.

Serienummer: ____________________________________________________________________

Modellnummer: __________________________________________________________________

Inköpsdatum: ____________________________________________________________________

Vi föreslår att du förvarar kvittot på ett säkert ställe.

AirPlay fungerar med iPhone, iPad och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare, Mac med OS X Mountain Lion 
eller senare, och PC med iTunes 10.2.2 eller senare.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats 
speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det 
uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med 
säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans 
med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar. 

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och 
andra länder. Varumärket ”iPhone” används med en licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstmärke som 
tillhör Apple Inc.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

© 2014 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något 
annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse. 

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar 

Giftiga eller farliga ämnen eller delar

Namn
Bly 
(Pb)

Kvicksilver 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Sexvärt krom 
(CR(VI))

Polyklorerad bifenyl 
(PBB)

Polyklorerad diphenyl 
ether (PBDE)

PCB:er X O O O O O

Metall X O O O O O

Plast O O O O O O

Högtalare X O O O O O

Kablar X O O O O O

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i 
SJ/T 11363-2006. 

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena 
uppställda i SJ/T 11363-2006. 
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Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Med SoundTouch™ kan du strömma webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv. 
Om du har ett trådlöst Wi-Fi®-nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i 
alla rum.

Viktiga fördelar
• Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa 

anslutningen.

• Trådlös installation via en smart telefon eller surfplatta.

• Strömma din favoritmusik enkelt med personliga förval.

• Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.

• Kostnadsfri SoundTouch™-app för datorn, den smarta telefonen eller surfplattan 
med kraftfulla kontroller.

• Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.

• Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.
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Inledning

Om SoundTouch™ Portable-systemet
Ditt musiksystem SoundTouch™ Wi-Fi® ger dig ett klart strömmande ljud i hemmet 
via det trådlösa nätverket. Använd den kostnadsfria SoundTouch™-appen för att 
ställa in och kontrollera systemet. Se ”Lägga till systemet i det trådlösa nätverket” 
på sidan 12. 

Systemegenskaper
• Det finns sex förval och med fjärrkontrollen behöver du bara trycka på en knapp 

för att börja lyssna på musiken.

• På en 1,6-tums skärm kan du se systemstatus och information.

• Portable-systemets design gör att du kan flytta det mellan olika rum.

• Strömma din musik via AirPlay från din iPod, iPhone eller iPad.

• Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri levererar musik i flera timmar.

• Fjärrkontroll med en räckvidd på upptill 6 meter.

• Knapparna med tummen upp och tummen ned använder du för att anpassa 
ditt lyssnande.

• AUX-kontakt för att ansluta och spela upp från en extern mediespelare.

• Ethernet-kontakt för trådbunden anslutning till ditt hemmanätverk.
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Installera systemet

Packa upp systemet
Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med. 

Musiksystemet SoundTouch™ Wi-Fi® Nätadapter 

Fjärrkontroll USB-kabel  
(endast för installation)

 Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är 
avsedd för din region.

Obs!  Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en 
Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring 
av systemet.
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Installera systemet

Ansluta systemet till en strömkälla
Innan du installerar systemet i nätverket ska du ansluta det till ett eluttag.

1. Anslut elkabeln till POWER-kontakten på systemet.

20 V

20V

2. Sätt fast stickkontakten för din region på nätadaptern.

3. Sätt in kontakten i ett eluttag.

Obs! Kontrollera att systemet är anslutet till ett eluttag under installationen för 
att undvika problem som kan uppstå om batteriladdningen tar slut.
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Installera systemet

Lägga till systemet i det trådlösa nätverket
När du anslutit kablarna till systemet och eluttaget måste du ladda ned och 
installera SoundTouch™-appen på en smart telefon eller surfplatta som är ansluten 
till nätverket. I appen får du hjälp med att göra de inställningar som krävs för att 
ansluta systemet till nätverket. 

Obs!  Använd en dator istället om du inte har någon smart telefon eller surfplatta. 
Se ”Bilaga: Använda en stationär dator för installationen” på sidan 33.

Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch™-konto
Om du redan ställt in SoundTouch™ för ett annat system behöver du inte ladda ned 
SoundTouch™-appen en gång till.

1. Välj ikonen SoundTouch™  på din smarta telefon eller surfplatta för att 
starta appen.

2. Välj UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > System > LÄGG TILL SYSTEM för att 
lägga till ett nytt system.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ladda ned och starta SoundTouch™-appen
Om det här är första gången som du ställer in ett SoundTouch™-system måste du 
först installera appen. 

Ladda ned SoundTouch™-kontrollappen på din smarta telefon eller surfplatta.

Bose SoundTouchTM controller app

• iOS-användare: Ladda ned från App Store

• Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store

Kontrollapp för Bose SoundTouch™
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Installera systemet
Ansluta systemet till det trådlösa nätverket hemma
När du har installerat appen ska du lägga till systemet i nätverket:

1. Välj ikonen  på din smarta telefon eller surfplatta för att starta appen.

I appen får du hjälp med att göra de inställningar som krävs för att ansluta 
systemet till det trådlösa nätverket.

2. Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du 
skapar ett SoundTouch™-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och 
musiktjänster. 
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Sätta på systemet
Tryck på strömbrytaren  på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Nu visas på 
skärmen en ikon, ett meddelande eller information om vad som spelas. På sidan 
sidan 15 visas en lista med de ikoner som kan förekomma.

Tips! Du kan även trycka på ett förval eller på  för att starta systemet. 

Hämta systeminformation
På framsidan av systemet visas information via skärmen och en lampa för det 
trådlösa nätverket.

• Skärm: Visar systemmeddelanden och information om vad som spelas 
(se sidan 15).

• Lampa för trådlöst Wi-Fi®-nätverk: Lampan visar det trådlösa nätverkets status 
(se sidan 16).

Framsidan på systemet

Lampa för 
trådlöst nätverk

Skärm

Använda systemet
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Använda systemet
Meddelanden på skärmen
På skärmen visas systeminformation och ikoner, samt information om album 
eller artist.

Ikoner på 
skärmen Beskrivning

Visas när systemet startas första gången. Detta är en uppmaning till dig 
att kontrollera installationsanvisningarna

Webbradion är aktiverad

AirPlay-läget är aktiverat

Volymen justeras

Uppspelning från musikarkivet

Ljud för flera rum är aktiverat

AUX-läget är aktiverat

Hoppa framåt till nästa spår

Hoppa bakåt till föregående spår

Ljudet är pausat

Ljudet är stoppat

Förval har valts

Batteriet laddas

Batteriet är fulladdat

Batteriet behöver laddas (mindre är 20 % återstår)
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Använda systemet
Lampa för trådlöst nätverk
Lampan på framsidan av systemet visar det trådlösa nätverkets status.

Lampa, aktivitet Systemläge

Blinkar med vitt sken Ansluter till det trådlösa nätverket

Fast vitt sken (nedtonat) Energisparläge och systemet är anslutet till det trådlösa nätverket

Fast vitt sken (klart) Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket

Blinkar gult Frånkopplat från det trådlösa nätverket

Fast gult sken Systemet är försatt i installationsläge

Släckt Nätverket är inaktiverat

Systemkontrollknappar
Systemkontrollerna finns på knappsatsen och på fjärrkontrollen. Du kan även 
kontrollera systemet med SoundTouch™-appen (se sidan 20).

• Knappsats: Du använder den för att starta systemet, ställa in och välja förval, 
justera volymen och aktivera AUX-läget.

• Fjärrkontroll: Den har samma funktioner som knappsatsen men dessutom kan 
du: hoppa bakåt/hoppa framåt, spela upp/pausa och använda knapparna för 
tummen upp och tummen ned.

Knapp Beskrivning

Ström: Tryck för att sätta på/stänga av systemet

Sex förvalsknappar: 
• Tryck och håll för att ange att det som spelas ska vara ett förval
• Tryck för att spela upp ett förval

 –+  
Höja/sänka volymen: Tryck för att höja/sänka volymen

AUX-läge: Tryck om du vill lyssna på enheten ansluten till AUX-kontakten

Hoppa bakåt/hoppa framåt Tryck för att hoppa över spår (endast 
fjärrkontrollen)

• Spela upp/pausa: Tryck för att spela upp eller pausa ljudet
• Stänga av/sätta på ljud: Tryck för att stänga av eller sätta på ljudet i en 

enhet som är ansluten till AUX-kontakten (endast på fjärrkontrollen)

• Tummen upp/tummen ned: Tryck för att visa att du gillar eller ogillar det 
som spelas för närvarande
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Använda systemet

Använda batteriet när du använder enheten
Ett fulladdat batteri kan användas i cirka tre timmar för spelning på full volym. 
Hur snabbt batteriet laddas ur beror på volyminställningarna. 

Tips! Minska volymen om du vill förlänga uppspelningstiden när du använder 
batteriet.

Kontrollera batteriet
Du kontrollerar batteriladdningen genom att trycka på  på knappsatsen i minst 
två sekunder och samtidigt titta på batteristatusikonen på skärmen.

Ladda batteriet
Batteristatusikonen  visas på skärmen när den kvarstående laddningen 
understiger 20 % och när batteriet behöver laddas. 

Du kan använda systemet medan batteriet laddas.

Så här laddar du batteriet
1. Anslut elkabeln till POWER-kontakten på systemet.

2. Sätt i den andra änden i eluttaget.

Rekommenderad laddningstid är tre timmar när inget ljud spelas upp. 

Batteristatusikonen på skärmen visar laddningsstatus.
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Använda systemet
Batteriets skyddsläge
När SoundTouch™ Portable-systemet är urkopplat och inte används under några 
dagar, eller under en dag då återstående laddningskapacitet understiger 10 %, 
försätts systemet i strömsparläge. När du vill aktivera systemet igen ansluter du det 
till ett eluttag.

Obs!   Förvara inte systemet under längre perioder när batteristatusikonen på 
skärmen visar att det finns mindre än 20 % kvar . 
 
När systemet inte används bör det förvaras på en sval plats. Förvara inte 
systemet fulladdat någon lägre tid.

Byta ut batteriet
Uppladdningsbara batterier behöver ibland bytas ut. Batteriets livslängd beror på 
hur det används och på volyminställningarna. 

Du kanske behöver byta ut batteriet om du måste ladda upp det ofta. Om du 
behöver byta ut batteriet ska du kontakta Bose ® i det land där du bor. 
Besök global.Bose.com om du behöver kontaktuppgifter för Bose.

TÄNK PÅ: Använd endast batterier som du köper genom Bose Coporation eller 
en auktoriserad återförsäljare. Om du använder batterier som inte är 
tillåtna kan du äventyra säkerheten och bestämmelserna, vilket kan 
medföra eldsvåda. 

Så här byter du batteri:
1. Stäng av och koppla bort systemet från eluttaget. 

2. Placera systemet på en mjuk filt.

3.	 Använda en 2,5 mm sexkantnyckel för att ta bort skruvarna från undersidan 
av systemet. 

4. Placera systemet med skärmen vänd nedåt och knappsatsen mot dig.

5. Tryck med båda tummarna mot överkanten på det bakre locket.

6. Skjut för att ta bort locket från systemet.

AUX INSETUPPOWER

20V

SETUP
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7. Ta bort skruvarna som håller fast batteriet.

8. Ta bort det gamla batteriet och placera det nya batteriet försiktigt i facket.

9. Sätt tillbaka skruvarna och skruva fast batteriet. 

Obs!  Skruva först fast den vänstra skruven så att batteristiften anpassas mot 
kontakterna i facket.

10. Anpassa tapparna i locket mot hålen och tryck fast locket.

11. Sätt tillbaka skruvarna och skruva fast locket.

12. Anslut systemet till en strömkälla och ladda upp batteriet så att det blir 
fulladdat (cirka tre timmar). 

Obs! Batteristatusikonen på skärmen visar laddningsstatus. Kontrollera 
laddningsnivån genom att trycka på  på knappsatsen i två sekunder.

20 V

20V

Använda systemet
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Kontrollera systemet med appen

Använda SoundTouch™-appen 
SoundTouch™-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch™ 
från datorn, den smarta telefonen eller surfplattan. Appen fungerar som en smart 
fjärrkontroll för SoundTouch™-systemet. 

Med appen är det möjligt att göra SoundTouch™-inställningar, lägga till 
musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra 
förval, direktuppspela (strömma) musik till systemet, visa vad som spelas samt 
mycket mera.

När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch™-appen kan du spela upp 
strömmande musik och anpassa förvalen. 

Hämta hjälp
Om du behöver mer information om hur du använder systemet ska du läsa vad 
som står i Hjälptips eller i hjälpen i appen.

Hjälptips
När installationen är klar kommer hjälp att visas på skärmen utifrån den uppgift 
som du vill utföra. Dessa tips talar om hur du använder systemet, inklusive hur du 
anpassar förvalen.

Så här aktiverar du tipsen 
Om du har inaktiverat tipsen ska du göra följande för att aktivera dem på nytt.

1. Starta SoundTouch™-appen och klicka på UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > 
Hjälptips.

2. Skjut reglaget VISA TIPS till PÅ.

Hjälpen i appen
Gör så här för att få information om hur du använder SoundTouch™:

1. Klicka på UTFORSKA > HJÄLP i appen.

2. Bläddra igenom hjälpämnena.
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Kontrollera systemet med appen

Kontrollera systemet från en smart telefon, 
surfplatta eller dator
När du installerat SoundTouch™-systemet i det trådlösa nätverket kan du kontrollera 
systemet från en valfri smart telefon, surfplatta eller dator i samma nätverk.

1. Anslut enheten till samma nätverk som systemet.

2. På enheten laddar du ned och installerar SoundTouch™-appen:

• Om du använder en smart telefon eller surfplatta, se sidan 12.

• Om du använder en dator ska du öppna webbläsaren och gå till:  
 
SoundTouch.com/app
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Kontrollera systemet med appen

Så här fungerar förval
Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, 
spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en 
knapp på SoundTouch™-systemet eller dess fjärrkontroll kan du när som helst 
lyssna på din musik. 

Tips! Du kommer även åt dina förval med SoundTouch™-appen på datorn, smarta 
telefonen eller surfplattan.

Bra att veta
• Du kan ställa in förvalen från appen, knappsatsen och fjärrkontrollen.

• Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes- eller Windows Media Player måste 
datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma 
nätverk som SoundTouch™-systemet.

• Du kan inte ställa in förval från en AirPlay-ström eller en ljudenhet som är AUX-
ansluten.

Spela upp ett förval
När du anpassat förvalen med appen ska du trycka på förvalet på knappsatsen 
eller på fjärrkontrollen för att spela upp det. Om du inte har ställt in några förval ska 
du starta appen och ställa in dem. Se hjälpen i appen.

Om du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot systemet när du trycker på 
ett förval.

Musiken spelas nu upp i systemet. Information visas på skärmen, där du kan se 
en ikon, en låt eller en station beroende på den valda källan. Se ”Meddelanden på 
skärmen” på sidan 15.

Obs!   Om du inte hör någon musik och om ett meddelande visas om att det inte 
finns något förval, ska du läsa vad som står i ”Ställa in ett förval” på sidan 23.
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Lyssna på andra källor

Ställa in ett förval
1. Strömma musik till systemet med hjälp av appen.

2. Medan musiken spelas trycker du och håller ned ett förval på knappsatsen 
eller fjärrkontrollen i cirka två sekunder.

Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt. Meddelandet Nytt förval 
har tilldelats visas på skärmen.

Obs! Information om hur du använder SoundTouch™-appen för att ställa in 
och ändra dina förval finns i hjälpen för appen. 
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Inledning

Spela upp musik från andra källor
Med SoundTouch™-systemet kan du lyssna på musik sparad i en smart telefon, 
en dator eller i annan typ av ljudenhet, antingen genom att ansluta en enhet till AUX-
kontakten eller genom att spela upp en AirPlay-ström via det trådlösa nätverket.

Ansluta en ljudenhet till systemet
Du kan ansluta ljudutgången från en smart telefon, surfplatta eller annan typ av 
ljudenhet till AUX IN-ingången. Du kan ansluta en 3,5 mm kabel med stereokontakt 
(medföljer ej) till AUX IN-ingången. 

1. Använd stereokabeln för att ansluta ljudenheten till AUX IN-ingången på systemet.

20 V

20V

2. Tryck på  på knappsatsen eller fjärrkontrollen.

3. Starta musikuppspelningen på ljudenheten.

Tips!  Ställ in volymen på systemet eller enheten till 75 % av maximum för att 
erhålla maximal volymkontroll från systemet.
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Lyssna på andra källor

Direktuppspelning från en AirPlay-kompatibel enhet
När du anslutit SoundTouch™-systemet till nätverket kan du börja strömma ljud från 
en AirPlay-enhet i samma trådlösa nätverk.

1. Starta en musikapp på AirPlay-enheten.

2. Knacka eller klicka på  på enheten och välj namnet på SoundTouch™-
systemet (angivet under installationen).

3. Starta musikuppspelningen från en musikapp.
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Avancerade funktioner

Uppdatera systemprogramvaran
Du får ett meddelande genom programmet när en programuppdatering är 
tillgänglig. Du kan även uppdatera systemprogramvaran med knappsatsen.

1. Tryck på  för att sätta på systemet.

2. Tryck och håll ned  och  –  på knappsatsen (cirka fem sekunder). 

På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1. En förloppsindikator visar 
aktuell status. 

Ett meddelande om att uppdateringen är klar visas på skärmen.
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Skötsel och underhåll

Inaktivera det trådlösa nätverket
I systemet finns inbyggd trådlös kapacitet för nätverksanslutning och AirPlay. 

1. Tryck på  för att sätta på systemet.

2. Tryck och håll ned  och  –  på knappsatsen (cirka fem sekunder). 

På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och meddelandet Håll kvar för att 
inaktivera nätverket.

Lampan för den trådlösa kommunikationen släcks när kommunikationen bryts.

Återaktivera det trådlösa nätverket
Tryck och håll ned  och  –  på knappsatsen i cirka fem sekunder när systemet 
är påslaget.

På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och meddelandet Håll kvar för att 
inaktivera nätverket.

Lampan för den trådlösa kommunikationen tänds när kommunikationen aktiveras.

Återställa systemet
Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från 
systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla. 

1. Tryck på  för att sätta på systemet.

2. Tryck och håll ned  och  –  på knappsatsen (cirka tio sekunder). 

På skärmen visas en nedräkning från 10 till 1 och meddelandet Håll kvar för att 
återställa standardinställningarna.

Systemet startas om.

3. Starta SoundTouch™-appen på datorn och lägg till systemet i nätverket 
(se sidan 12 ).
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Skötsel och underhåll

Felsökning
Mer felsökningsinformation finns i hjälpen i appen.

Problem Åtgärd

Det går inte att slutföra 
nätverksinställningarna

• Anslut systemet till ett eluttag.
• Välj rätt nätverksnamn och ange lösenordet.
•  Anslut enheten och SoundTouch™-systemet till samma 

trådlösa Wi-Fi®-nätverk.
•  Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du 

använde för installationen .
•   Om nätverksnamnet inte visas eller om det är dolt väljer du 

Anslut manuellt till ett annat nätverk i fönstret ANSLUT 
TILL TRÅDLÖST NÄTVERK HEMMA.

• Stäng andra öppna program.
•  Om du använder en dator för installationen ska du 

kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att 
SoundTouch™-appen och SoundTouch™ Music Server är 
tillåtna program.

•  Testa internetanslutningen genom att öppna www.
SoundTouch.com

• Starta om den mobila enheten eller datorn och routern.
•  Starta om systemet
•  Avinstallera appen, återställ systemet och starta om 

installationsprocessen.

Det går inte att ansluta 
till nätverket

• Om nätverksinformationen har ändrats eller om du ansluter till 
ett annat nätverk ska du läsa vad som står i hjälpen i appen.

• Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.

Hackigt ljud eller inget ljud • Flytta systemet bort från tänkbara störningskällor, 
som exempelvis mikrovågsugnar och trådlösa telefoner.

• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.
• Flytta systemet eller ljudkällan närmare den trådlösa routern 

eller åtkomstpunkten.
• Kontrollera att systemvolymen inte är avstängd eller för låg.
• Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen.

AirPlay • Anslut systemet och AirPlay-enheten till samma nätverk.
• Välj systemet i enhetens AirPlay-meny.
• Kontrollera att ljud spelas upp på AirPlay-enheten; skruva 

upp volymen.
• Flytta AirPlay-enheten bort från möjliga störningskällor och 

närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.
• Starta om den mobila enheten eller datorn och routern.
Obs!  Hur nära Airplay-enheten står systemet är inte så viktigt, 

det är endast avståndet till den trådlösa routern och 
åtkomstpunkten som är viktigt.

Basåtergivningen är för 
kraftig eller låg

• Justera basnivån i systemet med hjälp av appen. Se hjälpen 
i appen. 
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Skötsel och underhåll

Problem Åtgärd

Systemet sätts inte på när 
det används med batteri

Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. 
• Anslut till ett eluttag för att ladda upp batteriet. Ljud kan inte 

spelas upp förrän batteriet är uppladdat till minst 10 %.
• Om systemet inte sätts på ska du kontakta Bose-kundtjänst

Meddelande om att 
batteriet är för varmt eller 
kallt visas på skärmen

Batteriet är antingen för varmt eller för kallt.
• Flytta systemet till en svalare eller varmare miljö.
• Vänta på att batteriet kyls ned eller värms upp.

Starta om systemet
Du kan starta om systemet med AUX-knappen. Om systemet inte startar 
kan du framtvinga en omstart. Vid en omstart av systemet rensas inte 
systeminställningarna eller förvalen.

1. På systemets knappsats trycker och håller du ned  tills systemets 
skärm släcks efter cirka 15 sekunder.

2. Släpp upp .

En förloppsindikator visas på systemets skärm och systemet startas om.

Obs! Du kanske måste stänga och sedan öppna appen för enheten.

Rengöring
Du rengör SoundTouch™-systemet genom att torka av utsidan med en mjuk och 
torr trasa. Du kan också dammsuga fronten på högtalaren försiktigt.

• ANVÄND INTE lösningsmedel, kemikalier eller sprayer.

• SPILL INTE vätskor och tappa inte föremål i öppningarna.
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Skötsel och underhåll

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen

VARNING:

 Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Svälj inte 
batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande 
fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan 
allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda 
till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda 
produkten. Om du misstänker att någon svalt batteriet eller att det kommit in i 
annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, 
orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det 
får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100° C eller kastas i elden. 
Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 
3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. 

1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

2. Ta bort locket. Sätt i batteriet med den platta sidan uppåt så att + -symbolen 
är synlig.

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.
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Skötsel och underhåll

Kundtjänst
Kontakta Bose® kundtjänst om du vill ha mer hjälp om hur du använder systemet. 
I kartongen finns snabbguiden med en lista med aktuell kontaktinformation.

Information om den begränsade garantin
Ditt SoundTouch®-system omfattas av en begränsad garanti. Mer information 
om den begränsade garantin finns i snabbguiden som ligger i förpackningen. 
I snabbguiden finns information om hur du registrerar produkten. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i 
Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och 
www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för 
Australien och Nya Zeeland.
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Teknisk information

SoundTouch™ Portable-system

Storlek: H 15,2 cm x B 25,0 cm x D 6,6 cm 

Vikt: 1,4485 kg 

Märkeffekt: USA/Kanada/Internationellt:

Ingång: 100-240 V 50-60 Hz, 600 mA

Uteffekt: 20 VDC, 1,25 A max 

Ineffekt: USA/Kanada/Internationellt:

Ingång: 20 VDC, 1,25 A max
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Bilaga: Använda en stationär dator för installationen

Viktig information om installationen
• Du kan använda en dator istället för en smart telefon eller surfplatta för att 

installera systemet.

• Använd en dator som finns i ditt trådlösa nätverk.

• Använd datorn där du har musikarkivet.

• Använd den medföljande USB-kabeln.*  

• Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.

* SETUP A USB-kontakten på baksidan av systemet ska endast användas vid datorinstallation. 
USB-kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av en smart telefon, surfplatta 
eller liknande enheter.

Använda en stationär dator för installationen
Om du använder en stationär dator ska du flytta systemet närmare datorn när du 
vill installera det. Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta 
USB-kabeln mellan datorn och systemet. 

Efter installationen kopplar du bort USB-kabeln från datorn och systemet, 
och flyttar sedan systemet till dess rätta plats. 

Ställa in systemet med en dator
1. Sätt in elkabeln i ett eluttag.

2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till

SoundTouch.com/app

Tips!  Använd datorn där du har musikarkivet.

3. Ladda ner och kör SoundTouch™-appen.

Appen vägleder dig igenom förloppet.
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