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V I K T I G A  S Ä K E R H E T S A N V I S N I N G A R

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.
Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och 
föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran 
om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.

2. Behåll anvisningarna.

3. Ge akt på alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7.  Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon 
annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.

8.  Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.

9.  Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller 
kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har 
utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

Den här symbolen betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk 
för elstötar.

Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här 
bruksanvisningen. 

VARNINGAR/TÄNK PÅ
• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.

• Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.

• Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med 
öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.

• Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.

• Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.

• Använd den INTE i motorfordon eller båtar.

• Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.

• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att 
komma åt och använda denna kontakt.

• På undersidan finns en etikett med information om produkten.

http://www.Bose.com/compliance
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OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt 
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 strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, 
kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED 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.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för 
strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och 
användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller 
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för 
negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler. 

W52/W53 Endast inomhus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC 
och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus
Strömlägen

Viloläge Nätverksanslutet viloläge

Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 
230 V/50 Hz-ingångsström

≤ 0,5 W Wi-Fi®: ≤ 2,0 W 

Bluetooth®: ≤ 2,0 W

Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget ≤ 2 timmar ≤ 20 minuter

Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla 
nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är 
aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström

E.t. ≤ 2,0 W

Instruktioner för att aktivera/inaktivera 
nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade 
startas viloläget. 

Wi-Fi och Bluetooth: Inaktivera genom att hålla ned kontrollknappen på 
baksidan av enheten tills Wi-Fi®- och Bluetooth®-indikatorerna släcks. 
Aktivera genom att trycka ned kontrollknappen.
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Teknisk information om extern strömförsörjning 
Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för 
energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens 
förordning (EU) 2019/1782. 

Tillverkare Bose Products B.V.

Kommersiellt registreringsnummer 36037901

Adress
Gorslaan 60 
1441 RG Purmerend 
The Netherlands

Modellidentifiering AFD5V-1C-DC-WD

Inspänning 100 V-240 V

Ingångsfrekvens, växelström 50 Hz/60 Hz

Utspänning 5 V DC

Utström 1 A

Uteffekt 5 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet 74,8 %

Effektivitet vid låg belastning (10 %) 68,4 %

Strömförbrukning utan belastning 0,06 W

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och 
undantagen per gällande bestämmelser.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

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

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.
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Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Giftiga eller farliga ämnen och 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

Kablar X O O O O O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under 
gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

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 GB/T 26572.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importör, EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna 

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

Importör, Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefon: +5255 (5202) 3545
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Säkerhetsinformation
Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska 
säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch -appen och ansluta produkten 
till internet. Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar 
som Bose gör tillgängliga.

Licensinformation
Du kan se den licensinformation som gäller för det programpaket från tredje part som medföljer din högtalare via 
SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress. 

SoundTouch-appen
1. I appen väljer du Y > Inställningar > Om > Juridik.

2. Välj tillämplig licenstyp. 

IP-adress
1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:

• SoundTouch®-app: I appen väljer du Y > Inställningar > Om. 
Välj din adapter för att visa IP-adressen.

• Trådlös router: Mer information finns i routerns bruksanvisning.

2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk

3. Gå till <IP-adress>/licenses.pdf för att visa tilllämplig licensinformation och EULA. 

Amazon och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. 
App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Ordmärket Bluetooth® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation 
använder dem under licensansvar.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför 
produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

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

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något 
annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Innehåll
Kontrollera att du har följande:

Adapter för Bose® SoundTouch® Wireless Link Nätadapter

Optisk-till-mini-optisk kabel 3,5 mm stereokabel 3,5 mm kabel hona-till-RCA

Stickkontakter (medföljer 
endast i vissa regioner)

Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en 
Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.  
Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

http://global.Bose.com/Support/STWL


1 0  –  S V E N S K A
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Riktlinjer för placering
Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från din 
SoundTouch® Wireless Link-enhet. Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten utanför 
och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.

• Placera SoundTouch® Wireless Link-enhetens gummerade bas på en stabil och jämn yta. 

• Placera INTE SoundTouch® Wireless Link-enheten ovanpå ljud- eller videoutrustning 
(mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som 
kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad systemprestanda.

• Placera INGA föremål på SoundTouch® Wireless Link-enheten.

• Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
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Kabelalternativ
Anslut SoundTouch® Wireless Link-enheten till ljudsystemet med hjälp av ett av de tre 
kabelalternativen. 

Den optiska-till-minioptiska kabeln är den som i första hand ska användas för 
anslutningen.

Obs! Produkten levereras med tre olika kablar. Använd endast en av dem. 

 

Alternativ 1: 
Optisk (bästa alternativ) 
För optisk ljudanslutning ska 
du använda den optiska-till-
mini-optiska kabeln.

Alternativ 2:  
AUX 
Om det inte går att göra 
en optisk anslutning, 
ska du använda 3,5 mm 
stereokabeln.

Alternativ 3: 
Analog 
Om det inte går att göra en 
optisk anslutning eller AUX-
anslutning, ska du använda 
3,5 mm kabeln hona-till-RCA 
och 3,5 mm stereokabeln.

Ljudsystemets anslutningspanel kanske inte har detta utseende. 
Leta efter formen eller färgen på kontakten. 
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F Ö R S TA  I N S TA L L AT I O N E N F Ö R S TA  I N S TA L L AT I O N E N

Ansluta SoundTouch® Wireless Link-
enheten till ljudsystemet
Sedan du anslutit ljudsystemet, ansluter du den andra änden av ljudkabeln till 
SoundTouch® Wireless Link-enheten. 

Obs! Använd endast en av dem.

Alternativ 1: optisk
Den optiska-till-minioptiska kabeln är den bästa anslutningen för systemet. 

Obs! Ta bort den skyddande kåpan vid kabeländarna på den optiska kabeln. Om du 
vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

1. Sätt in den andra änden av kabeln i Optical In-uttaget på ljudsystemet.

2. Sätt in den andra änden i -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.
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Alternativ 2: AUX
Använd 3,5 mm stereokabeln för en AUX-anslutning. 

1. Sätt in den andra änden av 3,5 mm kabeln i AUX IN-uttaget på ljudsystemet.

2. Sätt in den andra änden i -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.
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Alternativ 3: analog
Om du vill göra en analog anslutning ansluter du 3,5 mm kabeln hona-till-RCA till 
3,5 mm stereokabeln.

1. Sätt in de analoga ändarna av kabeln i RCA-kontakterna (röd och vit) på systemet.

2. Sätt in den andra änden i -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.
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Ansluta till nätström
1. Sätt in elkabeln i -kontakten.

2. Anslut den andra änden till en fungerande väggkontakt. 

Obs! Byt stickkontakt om det skulle behövas och använd den som är avsedd för 
din region.
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I N S TÄ L L N I N G A R  F Ö R  S O U N DTO U C H ® -A P P E N 

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en 
smarttelefon, surfplatta eller dator. Med appen får du din smarta enhet att fungera som 
en fjärrkontroll för SoundTouch® Wireless Link-enheten.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, 
utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma 
musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum. 

Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för en annan högtalare ska du läsa 
”Befintliga SoundTouch®-användare” på sida 17.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen
Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.

• Apple-användare: Ladda ned från App Store

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

• Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned från Amazon Appstore for Android

Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger 
till högtalaren i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du 
lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från 
en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

Obs! Information om hur du använder en dator finns i sidan 30.

Tips! När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du 
kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk. 
Ladda ned SoundTouch®-appen till en smart enhet. Du måste använda 
samma SoundTouch-konto för alla enheter anslutna till högtalaren.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare
global.Bose.com/Support/STWL 

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: 
bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du 
kan ställa frågor och få svar.
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Lägga till högtalaren i ett befintligt konto
Om du redan ställt in SoundTouch® för en annan högtalare behöver du inte ladda ned 
SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du > Inställningar > Lägg till eller återanslut högtalare.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta högtalaren till ett nytt nätverk
Om nätverksinformationen ändras lägger du till högtalaren i ett nytt nätverk. Du gör det 
genom att försätta högtalaren i installationsläget.

1. I appen väljer du  > INSTÄLLNINGAR > Högtalarinställningar och sedan 
högtalaren.

2. Välj ANSLUT HÖGTALARE.

Appen vägleder dig igenom förloppet. 
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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®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

• Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.

• Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara 
påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-högtalaren.

• Du kan ställa in förval i Bluetooth- eller AUX-läget.

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

2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

Obs! Mer information om hur du använder SoundTouch®-appen för att spela upp 
dina förval finns på: global.Bose.com/Support/STWL. 

Spela upp ett förval
När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i appen för att spela upp det. 

http://global.Bose.com/Support/STWL
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Med den trådlösa Bluetooth®-tekniken kan du strömma musik från Bluetooth-enheter 
såsom smarttelefoner, surfplattor och andra ljudenheter till SoundTouch® Wireless 
Link-enheten. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta 
enheten med SoundTouch® Wireless Link.

Obs! Du kan också synkronisera en bärbar enhet med hjälp av Soundtouch-appen.  
Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

Ansluta en mobil enhet
1. Tryck ned Bluetooth-knappen  tills Bluetooth-indikatorn långsamt börjar blinka 

med vitt sken.

Kontrollera att Bluetooth-indikatorn blinkar med vitt sken innan du börjar 
synkronisera den bärbara enheten.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.

Tips! Bluetooth-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din SoundTouch® Wireless Link-enhet i enhetslistan på den bärbara enheten.

När anslutningen är etablerad blinkar Bluetooth-indikatorn med vitt sken.

http://global.Bose.com/Support/STWL
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Koppla från en mobil enhet
Stäng av Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.

Återanslutning av en mobil enhet
Tryck på Bluetooth-knappen . Bluetooth-indikatorn blinkar med blått sken.

SoundTouch® Wireless Link-enheten försöker återansluta till den senast anslutna 
bärbara enheten. 

Obs! Den mobila enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.

Ansluta Bluetooth-funktionen på den mobila enheten
1. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.

Tips! Bluetooth-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

2. Välj din SoundTouch® Wireless Link-enhet i enhetslistan på den bärbara enheten.

Rensa synkroniseringslistan för 
SoundTouch® Wireless Link-enheten
Du kan lagra upp till åtta synkroniserade bärbara enheter i ihopparningslistan för 
SoundTouch® Wireless Link-enheten.

1. Tryck ned  i tio sekunder tills Bluetooth-indikatorn dubbelblinkar med vitt sken. 

2. Ta bort SoundTouch® Wireless Link-enheten från Bluetooth-listan på den 
bärbara enheten.

Använda SoundTouch®-appen
Du kan rensa ihopparningslistan via appen.

1. I appen väljer du  > INSTÄLLNINGAR > Högtalarinställningar och sedan 
SoundTouch® Wireless Link.

2. Öppna Bluetooth-menyn och rensa ihopparningslistan.
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Ansluta till AUX-ingången
Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av 
ljudenhet till högtalarens AUX-ingång. Du kan ansluta en 3,5 mm stereokabel (andra 
kabeln medföljer ej) till AUX kontakten.

1. Använd en 3,5 mm stereokabel och sätt in den ena änden i -kontakten på 
SoundTouch® Wireless Link-enheten.

2. Sätt in den andra änden av kabeln i 3,5 mm kontakten på den bärbara enheten.

3. I appen väljer du högtalarlisten på skärmens nedre kant. 

Högtalarlisten försvinner.

4. På högtalarlisten väljer du AUX. 

SoundTouch® Wireless Link-enheten har nu försatts i AUX-läge.



2 2  –  S V E N S K A

S TAT U S I N D I K ATO R E R 

På framsidan av SoundTouch® Wireless Link-enheten finns ett antal indikatorer som 
visar systemets status. Indikatorerna lyser för att visa systemets läge (se sidan 23).

Indikatorn för trådlöst Wi-Fi®-nätverk

Bluetooth®-indikator
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Bluetooth-indikator

Indikator, aktivitet Systemläge

Blinkar med vitt sken långsamt Klar för anslutning

Blinkar med vitt ljus Ansluter 

Fast vitt sken Ansluten

Indikatorn för trådlöst Wi-Fi®-nätverk

Indikator, aktivitet Systemläge

Blinkar med vitt ljus Söker efter trådlösa Wi-Fi-nätverk

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

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

Lyser med fast gult sken Systemet är försatt i installationsläge

Blinkar snabbt med gult sken Fel i interna programvaran. Kontakta Bose kundtjänst

Släckt Nätverket är inaktiverat
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Inaktivera trådlöst Wi-Fi®-nätverk
Om du inaktiverar den trådlösa Wi-Fi®-funktionen inaktiveras även Bluetooth-
funktionen.

1. Tryck ned Control-knappen i 8 till 10 sekunder. 

2. När Wi-Fi-indikatorn för det trådlösa nätverket släcks släpper du upp knappen Control.

Återaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket
Om du återaktiverar den trådlösa Wi-Fi®-funktionen återaktiveras även Bluetooth®-
funktionen.

Tryck ned Control-knappen tills Wi-Fi-indikatorn tänds (två sekunder).
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Rengöra SoundTouch® Wireless Link
• Rengör ytan på SoundTouch® Wireless Link-enheten med en mjuk, torr trasa.

• Använd inte sprejer i närheten av SoundTouch® Wireless Link-enheten. Använd inte 
lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak 
eller slipmedel.

• Låt ingen vätska tränga in i några öppningar.

Utbytesdelar och tillbehör
Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.  
Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

Information om den begränsade garantin
Din produkt omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade 
garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information
Märkeffekt

Ingång: 100-240V, 50/60Hz, 0,3 A (regionspecifika stickkontakter kan endast användas 
för vissa anslutningar)

http://global.Bose.com/Support/STWL
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Prova det här först
Om du får problem med SoundTouch® Wireless Link-enheten:

• Anslut SoundTouch® Wireless Link-enheten till en väggkontakt.

• Kontrollera alla kablar.

• Kontrollera indikatorerna för systemstatus (se sidan 22).

• Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten och andra synkroniserade system bort 
från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, sladdlösa telefoner, TV-apparater, 
mikrovågsugnar osv.).

• Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten så att den kommer innanför den 
rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller mobilenheten för att 
säkerställa funktionen.

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom 
och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan 
lösa ditt problem.

Andra lösningar
I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom Lösning
Det går inte att slutföra 
nätverksinställningarna

• Välj rätt nätverksnamn och lösenord.

•  Anslut enheten och SoundTouch® Wireless Link-enheten till samma 
trådlösa Wi-Fi®-nätverk.

• Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten inom routerns räckvidd.

•  Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för 
installationen .

• 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.

• Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.

• Återställ SoundTouch® Wireless Link-enheten (se sidan 28).

• Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du 
kontrollera att enheten (mobilen eller datorn) och SoundTouch® 
Wireless Link-enheten är anslutna till samma band.

•  Avinstallera appen, återställ SoundTouch® Wireless Link-enheten 
(se sidan 28) och gör om installationen.

Det går inte att ansluta 
till nätverket

Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta 
SoundTouch® Wireless Link-enheten till ett annat nätverk ska du läsa 
sidan 17.
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Symptom Lösning
Hackigt ljud eller 
inget ljud

• Sätt in ljudkabeln i -kontakten på SoundTouch® Wireless 
Link-enheten, och inte i  (används inte för kabelanslutna 
enheter).

• Sätt in ljudkabeln i en kontakt på ljudsystemet märkt med Audio 
Input eller Audio IN, inte Audio Output eller Audio OUT.

• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.

• Se till att ljudet inte är avstängt eller öka volymen på den 
mobila enheten.

• Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen.

• Om SoundTouch® Wireless Link-enheten placerats ovanpå ljud- 
eller videoutrustningen (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra 
föremål som alstrat värme, ska du flytta enheten till ett annat ställe.

• Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.

Det går inte att spela 
upp Bluetooth-ljud

• Gör först inställningarna för SoundTouch® och gör sedan alla 
systemuppdateringar. 

• Ansluta en mobil enhet (se sidan 19).

• Rensa ihopparningslistan för SoundTouch® Wireless Link-enheten 
(se sidan 20)

• Prova med att ansluta en annan mobil enhet.

På den mobila enheten:

• Inaktivera och återaktivera Bluetooth-funktionen. 

• Ta bort SoundTouch® Wireless Link-enheten från Bluetooth-menyn. 
Synkronisera dem igen.

• Mer information finns i dokumentationen för den mobila enheten.

• Se “Hackigt ljud eller inget ljud.”

SoundTouch® Wireless 
Link-ljudet är inte 
synkroniserat med 
andra SoundTouch®-
system

Du kan behöva justera ljudinställningarna för att synkronisera ditt system:

1.  I SoundTouch®-appen väljer du  > INSTÄLLNINGAR > 
Högtalarinställningar och sedan SoundTouch® Wireless Link.

2. Välj ADVANCED SETUP. 

3.  Justera ljudet på din SoundTouch® Wireless Link så att den spelar 
synkroniserat med andra system i samma grupp.
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Återställa din SoundTouch® Wireless Link
Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets- och nätverksinställningar från 
SoundTouch® Wireless Link-enheten och de ursprungliga inställningarna kommer åter 
att gälla. 

Ditt SoundTouch®-konto och alla förval finns kvar, men de är inte kopplade till 
SoundTouch® Wireless Link-enheten förrän du använder samma konto för att ställa in 
systemet på nytt.

1. Ta ut elkabeln.

2. Håll Control-knappen nedtryckt när du sätter tillbaka elkabeln. 

3. Släpp upp Control-knappen när indikatorn för det trådlösa Wi-Fi-nätverket lyser 
med fast gult sken. 

Ta bort stickkontakt från nätadaptern
Lyft upp och ta bort adaptern.

Det kan finnas en 
frikopplingsspärr på 
stickkontakten. Tryck på 
spärren för att frigöra 
kontakten. 
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SETUP-kontakt
-kontakten används endast för service och datorinställningar (se sidan 30) 

Sätt inte in några kablar i kontakten såvida du inte uttryckligen ombeds att göra det.
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Ställa in SoundTouch® Wireless Link-
enheten med hjälp av en dator
Du kan använda en dator istället för en smarttelefon eller surfplatta för att ställa in 
SoundTouch® Wireless Link-enheten.

Innan du börjar
• Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten intill datorn.

• Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket.

• Skaffa en USB A-till-USB-mikro-B kabel (medföljer ej).

Tänk på följande: 

• En USB A-till-USB Micro B-kabel används vanligtvis för att ladda mobila enheter. 
Du kan också köpa den i en elektronikbutik. Om du saknar kabeln kan du även 
kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

• USB-kontakten på baksidan av SoundTouch® Wireless Link-enheten ska endast 
användas vid datorinstallation. USB-kontakten är inte avsedd för att ladda 
smarttelefoner, surfplattor, liknande enheter eller själva SoundTouch® Wireless Link-
enheten.

Datorinstallation
Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn 
till SoundTouch® Wireless Link-enheten. Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till 
det i appen.

1. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.

2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:

global.Bose.com/Support/STWL

Tips! Använd datorn där du har musikarkivet.

3. Ladda ner och kör SoundTouch®-appen.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

4. När inställningarna är klara, tar du bort USB-kabeln från datorn och SoundTouch® 
Wireless Link-enheten. Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten till dess 
permanenta plats.

http://global.Bose.com/Support/STWL
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