SOUNDTOUCH 300
SOUNDBAR
®

K ÄY T TÖ O H J E

TÄ R K E I TÄ T U R VA L L I S U U S O H J E I TA
Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Ä
 lä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. S ijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon
kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla.
Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.
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VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskuvaaran.
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Tässä tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä
lasia varoen.
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten
käytettäväksi.
Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi
toimintaan.
• ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
• ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
• ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.
• WB-300-seinäteline on tarkoitettu käytettäväksi vain SoundTouch® 300 soundbarin kanssa.
• Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
• Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen,
ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että teline asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.
• Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma
ei kierrä niissä riittävästi.
• Älä sijoita telinettä tai tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun
lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
• Soundbarin tarra on sen takaosassa.
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HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten
mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä
laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se
voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa
aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa
kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan
käyttää tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan
kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on
käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai
lähettimen lähelle.
5 150–5 250 MHz:llä käytettäessä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön samaa kanavaa käyttävien
mobiilisatelliittijärjestelmien haitallisten häiriöiden ehkäisemiseksi.
W52/W53 vain sisäkäyttöön

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency
Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen
pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä
ominaisuuksia tai suorituskykyä.
Artikla XIV
Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä
viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene.
Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien
laitteiden aiheuttamia häiriöitä.
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Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
www.Bose.com/compliance.
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti
tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.
Virtatilat

Vaadittu virtatilatieto

Valmiustila

Valmiustila ja verkkoyhteys

≤ 0,5 W

kaikki verkkotyypit ≤ 2,0 W

Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti

< 2,5 tuntia

≤ 20 minuutin kuluttua

Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä
käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki
langattoman verkon portit on otettu käyttöön,
tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

-

≤ 2,0 W

Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla
230 V / 50 Hz

Verkkoportin käytöstäpoisto-/
käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen
poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.

Wi-Fi®: Voit poistaa käytöstä painamalla kaukosäätimen SoundTouchpainiketta ja pitämällä sitten 0-painiketta painettuna, kunnes soundbarkaiuttimen merkkivalot välähtävät. Voit ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön
toistamalla toimet.
Bluetooth®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bluetooth®
-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan tai poista käytöstä SoundTouchsovelluksessa. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.
Ethernet: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto:
kytke Ethernet-kaapeli.

Eurooppa:
Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.
Bluetooth/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.
Käytön taajuusalue 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5725 MHz:
Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.
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Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote ostettiin.
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Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet
Osan nimi

Lyijy
(Pb)

Elohopea
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Kuusiarvoinen
(CR(VI))

Polybrominoitu
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu
difenyylieetteri
(PBDE)

PCB-yhdisteet

X

O

O

O

O

O

Metalliosat

X

O

O

O

O

O

Muoviosat

O

O

O

O

O

O

Kaiuttimet

X

O

O

O

O

O

Johdot

X

O

O

O

O

O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle
GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa
osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko
Laitteen nimi: Bose® SoundTouch® 300 soundbar, tyyppimerkintä: 421650
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki
Lyijy
(Pb)
-

Elohopea
(Hg)
○

Metalliosat

-

○

○

○

○

○

Muoviosat

○

○

○

○

○

○

Kaiuttimet

-

○

○

○

○

○

Johdot

-

○

○

○

○

○

Yksikkö
PCB-yhdisteet

Kadmium (Cd)
○

Kuusiarvoinen
kromi (Cr+6)
○

Polybrominoidut
bifenyylit (PBB)
○

Polybrominoidut
difenyylieetterit (PBDE)
○

Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.
Huomautus 2:”−” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan:
+886-2-2514 7676
Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545
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Turvallisuustiedot
Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten
turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus SoundTouch®-sovelluksessa on
suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on
vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.

Lisenssi-ilmoitukset
Voit lukea soundbariin sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch®sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta.
SoundTouch®-sovellus
1. Valitse sovelluksessa Y > Asetukset > Tietoja > Lakisääteiset tiedot.
2. Valitse lisenssityyppi.
IP-osoite
1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:

• SoundTouch®-sovellus: Valitse sovelluksessa Y > Asetukset > Tietoja.
Valitse soundbar-kaiutin, niin näet sen IP-osoitteen.
• Langaton reititin: Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.

2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.
3. Mene osoitteeseen <IP-osoite>/licenses.pdf, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset ja sopimuksen.
Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple
Inc:n palvelumerkki.
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation
käyttää niitä lisenssin nojalla.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä.
DTS, sen symboli, DTS ja sen symboli yhdessä sekä DTS Digital Surround ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja tai muissa maissa. ©DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator,
Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä
tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.
Suunniteltu UEI Technology™ -yhteensopivaksi. Universal Electronics, Inc:n lisenssillä. © UEI 2000-2016
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639
©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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Viihdejärjestelmän rakentaminen
SoundTouch® 300 soundbar on osa modulaarista kotiviihdejärjestelmää. Se on
yhteensopiva lisävarusteena hankittavan langattoman Acoustimass® 300 -bassoyksikön
ja langattomien Virtually Invisible® 300 surround -kaiuttimien kanssa (eivät sisälly
toimitukseen). Enintään kaksi bassoyksikköä ja surround-kaiuttimet voidaan
yhdistää soundbariin langattomasti, jotta voit nauttia entistäkin täyteläisemmästä,
kokonaisvaltaisemmasta kuuntelukokemuksesta.
Voit ostaa bassoyksikön tai surround-kaiuttimet Bose®-jälleenmyyjältä tai osoitteesta
www.Bose.com.
Huomautus: Soundbar on yhteensopiva myös langattoman Acoustimass-bassoyksikön
kanssa. Tämä bassoyksikkö on saatavilla vain osana SoundTouch®
soundbar -järjestelmää, eikä se ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

SoundTouch® 300 soundbar

Yleiskaukosäädin

AAA-paristo (2)

ADAPTiQ®-kuulokkeet

HDMI™-kaapeli

Optinen johto

Virtajohto*

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi
tarkoitettua virtajohtoa.
Huomautus: Älä käytä soundbaria, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai lasi on
rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen
asiakaspalveluun.
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Paikan valitseminen
Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä (0,3–0,9 metrin päässä)
häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai
videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
• Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö
osoittaa huoneeseen.
• Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen
tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada
soundbarin siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin
kiiltävä puu.
• Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Kyljen
aukkojen tukkiminen heikentää akustista laatua.
• ÄLÄ aseta mitään esineitä soundbarin päälle.
• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
• Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria ei saa asettaa kaapin sisään eikä
vinottain kulmaan.
• Jos soundbar asetetaan kaappiin, hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa
mahdollisimman lähelle hyllyn etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman
laadukkaana.

HUOMIO: Älä aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.
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Soundbarin asentaminen
Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa WB-300-seinäkiinnityssarjan Bose®jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.Bose.com.
HUOMIO: Älä kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.
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Johtovaihtoehdot
Liitä soundbar televisioon jommallakummalla kahdesta kaapelista:
• Vaihtoehto 1: HDMI™ ARC (suositus)
• Vaihtoehto 2: Optinen
Huomautus: On suositeltavaa yhdistää soundbar television HDMI ARC- tai Audio
Return Channel -liitäntään HDMI-kaapelilla.
1. Etsi television HDMI IN- ja Audio OUT -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen
kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

Vaihtoehto 1:
HDMI™ ARC (suositus)
Yhdistä käyttämällä
HDMI-kaapelia.

Vaihtoehto 2:
Jos televisiossa ei ole
HDMI ARC -liitäntää,
käytä optista kaapelia.

2. Valitse äänijohto.
Huomautus: Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC- tai optista liitäntää, katso sivu 49.
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Soundbarin yhdistäminen televisioon
Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

Vaihtoehto 1: HDMI™ ARC (suositus)
1. Yhdistä HDMI™-kaapelin toinen pää television HDMI ARC -liitäntään.
Huomautus: Jos et yhdistä soundbaria television HDMI ARC- tai Audio Return
Channel -liitäntään, siitä ei kuulu ääntä. Jos televisiossasi ei ole HDMI
ARC -liitäntää, katso lisätietoja kohdasta ”Vaihtoehto 2: Optinen”
sivulla 16.
2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin HDMI OUT TO TV (ARC) -liitäntään.
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Vaihtoehto 2: Optinen
Jos televisiossasi ei ole HDMI™ ARC -liitäntää, yhdistä soundbar televisioon optisen
kaapelin avulla.
HUOMIO: Muista poistaa suojus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin
asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television Optical OUT -liitäntään.
2. Tartu optisen kaapelin toisen pään liittimeen siten, että Bose®-logo osoittaa alaspäin.
3. Kohdista liitin soundbarin OPTICAL IN -liitäntään ja työnnä liitin varovaisesti sisään.

OPTICAL
IN

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin
asetetaan paikalleen.
4. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.
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Virran yhdistäminen
1. Yhdistä virtajohdon toinen pää soundbarin takana näkyvään

-liitäntään.

2. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen
paikoilleen
1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.
2. Aseta kaksi mukana toimitettua 1,5 voltin AAA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen.
Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plusja miinussymboleihin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
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Virran kytkeminen soundbariin
Paina kaukosäätimen painiketta

.

Soundbar käynnistyy.
Huomautus: Kun soundbariin kytketään virta ensimmäisen kerran, käytössä on
oletusarvoisesti televisio
. Muussa tapauksessa soundbarissa on
käytössä viimeksi kuunneltu lähde.

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu
Ajastettu automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin kun soundbar ei ole
käytössä. Soundbarin virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole
painettu 20 minuuttiin.
Huomautus: Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun ajastimen käytöstä
SoundTouch®-sovelluksella.
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Soundbarin ja bassoyksikön tai surroundkaiuttimien yhdistäminen laitepariksi
(valinnaista)
Jos sinulla on lisävarusteena hankittu langaton Acoustimass® 300 -bassoyksikkö,
SoundTouch® soundbar -järjestelmään sisältyvä langaton Acoustimass-bassoyksikkö
tai langattomat Virtually Invisible® surround -kaiuttimet, voit muodostaa niistä
ja soundbarista laiteparin heti tai myöhemmin.
Huomautuksia:
• Jos muodostat laiteparin heti etkä myöhemmin, tiettyjä vaiheita, kuten ADAPTiQ®äänenkalibrointia, ei tarvitse tehdä uudelleen.
• Bassoyksiköstä ja surround-kaiuttimista täytyy muodostaa laitepari erikseen.
• Voit muodostaa soundbarista laiteparin enintään kahden langattoman Acoustimass
300 -bassoyksikön kanssa. Lisätietoja on Acoustimass 300 -käyttöohjeessa.
Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/AM300
• Langaton Acoustimass-bassoyksikkö on saatavilla vain osana SoundTouch® soundbar
-järjestelmää, eikä se ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.
1. Kytke virta bassoyksikköön tai surround-kaiuttimiin. Lisätietoja on Acoustimass
300 -käyttöohjeessa, Virtually Invisible® 300 -käyttöohjeessa tai langattoman
Acoustimass-bassoyksikön käyttöohjeessa.
2. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.
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3. Pidä painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo
valkoisena.

alkaa vilkkua

Kun laitepari on muodostettu, bassoyksiköstä tai surround-kaiuttimista kuuluu
äänimerkki ja soundbarin
-merkkivalo palaa valkoisena.
1

2

4. Toista vaiheita 1–3, kunnes kaikista bassoyksiköistä ja surround-kaiuttimista on
muodostettu laitepari soundbarin kanssa.
Huomautuksia:
• Laiteparin muodostaminen voi kestää useita minuutteja.
• Jos bassoyksiköstä tai surround-kaiuttimista ei voi muodostaa laiteparia
soundbarin kanssa, katso lisätietoja kohdasta ”Ongelmanratkaisu” sivulla 50.
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Television kaiuttimien mykistäminen
Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Äänen tarkistaminen
1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
• Käynnistä lähdelaite.
• Jos televisioon on yhdistetty toissijainen lähde, valitse oikea television tuloliitäntä.
Jos et ole ohjelmoinut kaukosäädintä, sinun on ehkä käytettävä jotakin toista
kaukosäädintä.
3. Kytke soundbariin virta.
Soundbarista pitäisi kuulua ääntä.
4. Paina kaukosäätimen

-painiketta.

Television kaiuttimista tai soundbarista ei pitäisi kuulua ääntä.
Huomautus: Jos et kuule ääntä soundbarista tai television kaiuttimista kuuluu
ääntä, katso sivu 49.
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Tietoa ADAPTiQ®-äänenkalibroinnista
Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset ja muodostanut siitä laiteparin
lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai surround-kaiuttimien kanssa, suorita
ADAPTiQ®-äänenkalibrointi parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQäänenkalibrointijärjestelmä mukauttaa soundbarin tuottaman äänen kuuntelualueen
akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen
on oltava hiljainen sen aikana.
ADAPTiQ-äänenkalibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan mukana
toimitettujen ADAPTiQ-kuulokkeiden päälle kiinnitetyllä mikrofonilla, jotta ääni
toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

ADAPTiQ®-äänenkalibroinnin suorittaminen
1. Liitä ADAPTiQ-kuulokkeiden johto soundbarin takana olevaan ADAPTiQ-liitäntään.

2. Aseta ADAPTIQ-kuulokkeet päähäsi.
3. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta
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4. Pidä painettuna, kunnes soundbarin TV-merkkivalo
syttyvät vihreinä.

ja Bluetooth-merkkivalo

1

2

ADAPTiQ®-kalibrointi alkaa.
Huomautus: Jos et kuule omaa kieltäsi, voit selata kieliä siirtymistyynyn painikkeilla
ja
(ks. sivu 24). Voit palauttaa kieliasetuksen painamalla
10 sekunnin ajan.
5. Noudata äänikehotteina annettavia ohjeita, kunnes ADAPTiQ-kalibrointi on valmis.
Jos kuulet virheilmoituksen eikä ADAPTiQ-äänenkalibrointia voi suorittaa loppuun,
katso lisätietoja kohdasta ”ADAPTiQ®-äänenkalibrointijärjestelmän virheilmoitukset”
sivulla 53.
6. Irrota ADAPTiQ-kuulokkeet soundbarista. Säilytä niitä turvallisessa paikassa.
Jos myöhemmin muodostat laiteparin lisävarusteena hankittavan bassoyksikön
tai surround-kuulokkeiden kanssa, siirrät soundbaria tai huonekaluja tai kiinnität
soundbarin seinään, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu
pysyy mahdollisimman hyvänä.
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Yleiskaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimellä voit ohjata televisioon tai soundbariin yhdistettyjä lähdelaitteita, säätää
äänenvoimakkuutta ja bassotoistoa, vaihtaa kanavia, ottaa käyttöön puheääntä
korostavan tilan, käyttää toistotoimintoja sekä ohjata kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen toimintoja.
Kytkee/katkaisee
soundbarin virran ja ohjaa
automaattikäynnistystä
(ks. sivu 33).
Lähteen valinta.

Käynnistää ja
sammuttaa valitun
lähteen.
Valitsee televisioon
yhdistetyn
lähdelaitteen.

Toimintopainikkeet
(ks. sivu 33).

Näyttää Internet
TV -aloitussivun tai
nykyisen lähdelaitteen
aloitusvalikon.
Luettelee digitaalisella
videotallentimella
tallennetut ohjelmat.

Siirtymistyyny.

Edellinen kanava,
kohtaus tai raita.
Toiston säätimet.

Numeronäppäimistö.
Numeropainikkeisiin
1–6 voidaan määrittää
SoundTouch®-esiasetuksia.

Painamalla tätä
voit ilmaista,
pidätkö parhaillaan
toistettavasta
valinnasta (käytössä
vuorovaikutteisissa
musiikkipalveluissa).

Bassoasetusten
säätäminen
(ks. sivu 32).

Teksti-tv-tila.

Puhetta korostava tila
(ks. sivu 33).

Closed Caption
-tekstitys.
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Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen
Yleiskaukosäätimessä on neljä ohjelmoitavaa lähdepainiketta (
,
,
ja
).
Voit ohjelmoida nämä painikkeet ohjaamaan televisiota, kaapeli-/satelliittivastaanotinta,
DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitinta, pelijärjestelmää, digitaalista videotallenninta tai muuta
lähdelaitetta syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta
varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja,
jotta löydät oikean koodin.

Koodin etsiminen
1. Käynnistä lähdelaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta yleiskaukosäätimen
asetusoppaasta.

Koodin kirjoittaminen
1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta (
,
,
tai
) painettuna, kunnes
kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike. Voit ohjelmoida
kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä
-painiketta painettuna,
kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.
Kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo edelleen.
2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeronäppäimillä ja paina

.

Koodin testaaminen
1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot noudattamalla lähdelaitetta koskevia ohjeita:
• Televisio: Paina kanavapainikkeita. Paina
. Asetusvalikko tulee näkyviin.
Voit siirtyä painamalla ja .
• Kaapeli- tai satelliittivastaanotin: Paina
. Ohjelmaopas tulee näkyviin.
Voit siirtyä painamalla ja .
• DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitin: Paina
. Asetusvalikko tulee näkyviin.
Voit siirtyä painamalla ja .
• Pelijärjestelmä: siirry valikossa painamalla ja .
2. Sen mukaan, miten lähdelaite reagoi perustoimintoihin:
• Jos lähdelaite reagoi oikein: poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset
-painikkeella.
• Jos lähdelaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai
ei ollenkaan:
–– Jos lähdelaitteen painike palaa: Siirry seuraavaan koodiin painamalla
.
Toista vaiheet 1 ja 2 kappaleesta ”Koodin testaaminen”. Tämä on ehkä
toistettava yli 30 kertaa. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa,
olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
–– Jos lähdelaitteen painike ei pala: Kaukosäädin ei enää ole ohjelmointitilassa.
Toista vaiheet 1 ja 2 kappaleesta ”Koodin kirjoittaminen” sekä vaiheet 1 ja 2
kappaleesta ”Koodin testaaminen”.
Huomautus: Lähdelaite ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimien kanssa tai ei
vastaanota infrapunasignaaleja. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.
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Virtapainikkeen mukauttaminen
Voit mukauttaa kaukosäätimen -virtapainikkeen käynnistämään ja sammuttamaan
soundbarin, television ja toisen lähteen samanaikaisesti.
1. Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan televisiota ja lähdettä (ks. sivu 25).
2. Pidä
-painiketta ja lähdepainiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes molemmissa
painikkeissa välähtää valo kolme kertaa.

Lähteen ja television synkronoiminen uudelleen
Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, lähteen ja television synkronointi voi häiriintyä,
jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida järjestelmän
uudelleen toimimalla seuraavasti.
1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
2. Katkaise lähteestä virta painamalla
3. Paina

.

.

Lähdelaitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen
ohjelmoiminen
Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai
satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on muun
kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata perustoimintoja,
kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.
Huomautus: Muun kuin Bose-kaukosäätimen täytyy pystyä lähettämään
infrapunasignaaleja, jotta sillä voi ohjata soundbaria.
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SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimen,
taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii
soundbarin kaukosäätimenä.
Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä
musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa
musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.
Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten,
katso ”Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin” sivulla 28.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen
ja asentaminen
Lataa Bose® SoundTouch® -sovellus älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen.

• Apple-käyttäjät: lataa App Storesta.
• Android™-käyttäjät: lataa Google Play™ Storesta.
• Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.

Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä
soundbar Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto
ja käyttämällä musiikkipalveluita.
Kun soundbar on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa
verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.
Huomautus: Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 47.
Vihje: Kun soundbar on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa
verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch®sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch®-tiliä kaikissa soundbariin
yhdistetyissä laitteissa.
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SoundTouch®-tukikeskus
global.Bose.com/Support/ST300
Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä,
opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta
voit lukea vastauksia.

Soundbarin lisääminen aiemmin
luotuun tiliin
Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch®sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.
Valitse sovelluksessa

> Asetukset > Lisää tai yhdistä kaiutin.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Soundbarin yhdistäminen uuteen verkkoon
Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää soundbar uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän
siirtämällä soundbarin asetustilaan.
1. Valitse sovelluksessa

> Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse soundbar.

2. Valitse LIITÄ KAIUTIN.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
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Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien,
soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella
musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.
Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:
• Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
• Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston
sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon
kuin soundbar.
• Bluetooth-virtaa ei voi määrittää esiasetukseksi.

Esiasetusten ohjelmoiminen
1. Voit virtauttaa soundbariin musiikkia sovelluksen avulla.
2. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.

3. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen esiasetuspainiketta 1–6 painettuna,
kunnes soundbarista kuuluu äänimerkki.
1

2

Huomautus: Lisätietoa SoundTouch®-sovelluksen käytöstä esiasetusten toistamiseen
on osoitteessa global.Bose.com/Support/ST300.
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Esiasetuksen toistaminen
Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi
kaukosäätimen esiasetuspainiketta.
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.

2. Voit kuunnella esiasetusta painamalla kaukosäätimen esiasetuspainiketta 1–6.
1

2

Huomautus: Jos musiikkia ei kuulu ja soundbarin SoundTouch®-merkkivalo
oranssina, katso ”Esiasetusten ohjelmoiminen” sivulla 29.
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Lähteen valinta
Voit vaihtaa lähdelaitetta valitsemalla televisiosta toisen tuloliitännän kaukosäätimellä.
Lisätietoja yhdistämisestä laitepariksi muodostettuun Bluetooth-laitteeseen, ks. sivu 37.
Huomautuksia:
• Ennen aloittamista varmista, että kaukosäädin on ohjelmoitu ohjaamaan lähteitä
oikein (ks. sivu 25).
• Lähdelaite ei vaihdu, kun kaukosäätimen painiketta
,
,
tai
Tämä kytkee virran soundbariin ja vaihtaa kaukosäätimen tilan siten,
että kaukosäätimellä voi ohjata lähdelaitteen toimintoja.

painetaan.

1. Valitse lähdelaite painamalla sen painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina

.

Lähdelaite käynnistyy.
3. Jos lähdelaite on liitetty televisioon, paina

ja valitse television oikea tuloliitäntä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kaukosäätimellä voidaan
• lisätä äänenvoimakkuutta painamalla pluspainiketta
• vähentää äänenvoimakkuutta painamalla miinuspainiketta
• mykistää tai poistaa mykistys käytöstä painamalla

.
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Bassoäänien säätäminen
Soundbarin matalia ääniä voi säätää SoundTouch®-sovelluksella tai kaukosäätimellä.
Lisätietoja SoundTouch®-sovelluksesta, ks. sivu 27.
1. Paina kaukosäätimen painiketta

.

Soundbarin merkkivalot osoittavat bassoäänten tason alla olevan kuvan mukaisesti.
Bassoasetus

Toiminnan ilmaisin

+4
+3
+2
+1
0 (oletus)
-1
-2
-3
-4

2. Kaukosäätimellä voidaan
• lisätä bassoa painamalla
• vähentää bassoa painamalla
3. Paina

-painiketta
-painiketta.

. Soundbar tallentaa asetukset.

Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien,
äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila.” sivulla 33.

Bassoäänien palauttaminen
Pidä kaukosäätimen
välähtää kaksi kertaa.

painettuna, kunnes soundbarin SoundTouch®-merkkivalo

Bassoäänten oletusasetus palautetaan.
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Toimintopainikkeet
Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/
satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.
• Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/
satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
• Teksti-tv-toiminnot vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n
pikatoimintoja.

Puhetta korostava tila
Puhetta korostavassa tilassa elokuvien, televisio-ohjelmien ja podcast-lähetysten puhe
kuuluu selkeämpänä, koska siinä äänen tasapainoa säädetään.
Painamalla kaukosäätimen puhetta korostavan tilan painiketta (
puhetta korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.

) voit vaihtaa

Kun puhetta korostava tila on käytössä, lähteen tilamerkkivalo palaa vihreänä
(ks. sivu 39).
Huomautus: Puhetta korostava tila poistetaan käytöstä, kun soundbarista
katkaistaan virta.

Puhetta korostava tila käyttöön pysyvästi
Voit estää puhetta korostavan tilan poistamisen käytöstä, kun soundbarista
katkaistaan virta.
Voit ottaa puhetta korostavan tilan käyttöön pysyvästi tai poistaa sen käytöstä pitämällä
kaukosäätimen
painettuna, kunnes lähteen tilamerkkivalo välähtää kaksi kertaa (ks.
”Järjestelmän tilamerkkivalot” sivulla 39).

Automaattikäynnistys
Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa
äänisignaalin. Tästä on hyötyä, jos televisio yhdistetään optisella kaapelilla, koska
useimpia HDMI™ ARC -liitäntöjä käytettäessä tämä tila on käytössä oletusarvoisesti.
Voit vuorotella automaattisen ja oletuskäynnistymisen välillä pitämällä kaukosäätimen
-painiketta painettuna, kunnes soundbarista kuuluu äänimerkki. Nouseva ääni
merkitsee, että automaattinen herätys otetaan käyttöön. Laskeva ääni merkitsee,
että automaattinen herätys poistetaan käytöstä.
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Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien,
taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista.
Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että siitä ja soundbarista
muodostetaan laitepari.

Laiteparin muodostamistavan valinta
Mobiililaitteesta ja soundbarista voi muodostaa laiteparin langattomalla Bluetoothtekniikalla tai NFC-toiminnolla.

Mikä NFC on?
NFC käyttää Bluetooth-tekniikkaa, jonka avulla kahden laitteen välille voidaan
muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso mobiililaitteen
käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.
Jos mobiililaitteesi ei tue Bluetooth NFC
-toimintoa tai olet epävarma:

Noudata kohdassa ”Mobiililaitteen
muodostaminen laitepariksi” sivulla 35
annettuja ohjeita.

Jos mobiililaitteesi tukee Bluetooth-laiteparin
muodostamista NFC-toiminnon avulla:

Noudata kohdassa ”Laiteparin
muodostaminen NFC-toiminnon avulla”
sivulla 36 annettuja ohjeita.

Huomautus: Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista Bluetooth NFC:llä,
voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.
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Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi
1. Pidä kaukosäätimen Bluetooth-painike
merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

painettuna, kunnes soundbarin Bluetooth-

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
3. Valitse laiteluettelosta SoundTouch® soundbar.

Kun laitepari on muodostettu, soundbarin -merkkivalo palaa valkoisena,
soundbarista kuuluu äänimerkki ja soundbarin nimi näkyy laiteluettelossa
yhdistettynä.
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Laiteparin muodostaminen NFC-toiminnon
avulla
1. Kun soundbariin on kytketty virta, poista mobiililaitteen lukitus ja käynnistä
Bluetooth- ja NFC-toiminto. Mobiililaitteen käyttöoppaassa on lisätietoja näistä
ominaisuuksista.
2. Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä kevyesti soundbarin yläosaan Bose®logon takana.
Mobiililaite saattaa pyytää vahvistamaan parinmuodostuksen.

Kun laitepari on muodostettu, soundbarin Bluetooth-merkkivalo
ja soundbarista kuuluu äänimerkki.
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Yhdistäminen pariksi muodostettuun
laitteeseen
Voit virtauttaa soundbariin ääntä mobiililaitteesta.
Huomautus: Jos soundbarin laitepariluettelossa on useita mobiililaitteita, yhdistäminen
pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin.
Soundbarin Bluetooth-merkkivalo ilmaisee yhteyden tilan (ks. sivu 39).
1. Paina kaukosäätimen Bluetooth-painiketta .
Soundbar yhdistää siihen viimeksi virtauttaneeseen mobiililaitteeseen.
2. Aloita musiikin toistaminen mobiililaitteella.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta
laitteesta
Soundbarin yhteys mobiililaitteeseen saattaa olla katkennut. Tarkista soundbarin
Bluetooth-merkkivalo. Jos pariksi muodostettu laite on liian kaukana soundbarista, siirrä
se lähemmäksi.

Laiteparin poistaminen käytöstä
• Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä.
• Jos mobiililaite tukee NFC-toimintoa, napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspisteellä
soundbarin yläosaa Bose®-logon takana.
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Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen
• Kun virta kytketään, soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn
mobiililaitteeseen.
Huomautus: Mobiililaitteen on oltava kantoalueella, ja siihen tulee olla kytketty virta.
• Jos mobiililaite tukee NFC-toimintoa, napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspisteellä
soundbarin yläosaa Bose®-logon takana.

Soundbarin laitepariluettelon
tyhjentäminen
Voit tallentaa enintään kahdeksan pariksi muodostettua mobiililaitetta soundbarin
laitepariluetteloon.
1. Pidä kaukosäätimen Bluetooth®-painike painettuna 10 sekuntia, kunnes soundbarin
Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena. Soundbarista kuuluu äänimerkki.
2. Poista SoundTouch® 300 soundbar mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
Kaikkien mobiililaitteiden tiedot poistetaan muistista, ja soundbarista voidaan
muodostaa laitepari uuden mobiililaitteen kanssa.
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Järjestelmän tilamerkkivalot
Soundbarin etuosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja.

Wi-Fi-merkkivalo
Ilmaisee järjestelmän Wi-Fi-yhteyden tilaa.
Toiminnan ilmaisin

Järjestelmän tila

Vilkkuu valkoisena

Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.

Palaa valkoisena (himmeä)

Virransäästötila, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.

Palaa valkoisena (kirkas)

Järjestelmään on kytketty virta ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Oranssi

Järjestelmä on asetustilassa.

Vilkkuu valkoisena
yhteyden
yhtäaikaisesti
merkkivalon kanssa

Järjestelmäohjelmiston päivitys.
Huomautus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia
tai enemmän.
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TV-merkkivalo
Näyttää televisiolähteen yhteyden tilan ja kaikkien televisioon tai soundbariin
yhdistettyjen lähteiden tilan.
Merkkivalo

Järjestelmän tila

Valkoinen

Lähteeksi on valittu televisio,

,

tai

.

Palaa vihreänä

Lähteeksi on valittu televisio,
puhetta korostava tila.

,

tai

, ja käytössä on

Vilkkuu kaksi kertaa
peräkkäin vihreänä

Lähteeksi on valittu televisio,
,
korostava tila on käytössä pysyvästi.

tai

, ja puhetta

SoundTouch®-merkkivalo
Merkkivalo

Järjestelmän tila

Vilkkuu valkoisena

Yhdistetään SoundTouch®-lähteeseen.

Palaa valkoisena

Järjestelmä toistaa SoundTouch®-lähteestä.

Palaa oranssina

•
•
•
•

Vilkkuu kaksi kertaa
peräkkäin oranssina

• Tyhjä esiasetus.
• Raja saavutettu.

Palaa vihreänä

Lähteeksi on valittu SoundTouch®, ja käytössä on puhetta
korostava tila.

Vilkkuu kaksi kertaa
peräkkäin vihreänä

Lähteeksi on valittu SoundTouch®, ja puhetta korostava tila on
käytössä pysyvästi.

40 - FINNISH

Radioasemaa tai kirjastoa ei löydy.
Virheellinen tili.
Yleinen virhe.
Radioasema tai palvelu ei ole käytettävissä.

J Ä R J E S T E L M ÄT I E T O J E N TA R K A S T E L U

Bluetooth-merkkivalo
Osoittaa Bluetooth-laitepareiksi yhdistettyjen mobiililaitteiden yhteyden tilan.
Toiminnan ilmaisin

Järjestelmän tila

Vilkkuu sinisenä

Valmis yhdistämään.

Vilkkuu valkoisena

Yhdistää.

Vilkkuu kaksi kertaa
peräkkäin valkoisena

Laitepariluettelo on tyhjennetty.

Palaa valkoisena

Yhdistetty.

Palaa vihreänä

Yhteys on muodostettu, ja puheääntä korostava tila on käytössä.

Vilkkuu kaksi kertaa
peräkkäin vihreänä

Yhteys on muodostettu, ja puhetta korostava tila on käytössä
pysyvästi

Yhteyden merkkivalo
Näyttää soundbarin ja lisävarusteena saatavan langattoman Acoustimass® 300
-bassoyksikön, SoundTouch® soundbar -järjestelmään sisältyvän langattoman
Acoustimass-bassoyksikön tai langattomien Virtually Invisible® 300 surround
-kaiuttimien välisen yhteyden tilan.
Toiminnan ilmaisin

Järjestelmän tila

Vilkkuu valkoisena

Yhdistää.

Palaa valkoisena

Yhdistetty bassoyksikköön, surround-kaiuttimiin tai molempiin.

Palaa oranssina

Yhteys bassoyksikköön, surround-kaiuttimiin tai molempiin on
katkaistu.

Vilkkuu oranssina

Molemmat surround-kaiuttimet toistavat saman kanavan ääntä, eli L
(vasen) tai R (oikea).

Vilkkuu valkoisena
yhtäaikaisesti
Wi-Fi-merkkivalon kanssa

Järjestelmäohjelmiston päivitys.
Huomautus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia
tai enemmän.

Wi-Fi-merkkivalo ja yhteyden merkkivalo
Ilmaisee järjestelmän ohjelmistopäivityksen tilan.
Merkkivalo

Järjestelmän tila

Vilkkuu valkoisena

Järjestelmäohjelmiston päivitys.
Huomautus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia
tai enemmän.
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Järjestelmäohjelmiston päivitys
Soundbar®-sovellus ilmoittaa, kun soundbariin on saatavana ohjelmistopäivitys.
Järjestelmän ohjelmiston voi päivittää sovelluksen tai kaukosäätimen avulla.
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.

2. Pidä Closed Captioning -painiketta
painettuna, kunnes soundbarin Wi-Fimerkkivalo
, TV-merkkivalo
, SoundTouch®-merkkivalo ja Bluetoothmerkkivalo alkavat vilkkua valkoisina.

Kun päivitys on valmis, soundbar käynnistyy uudelleen.
Huomautus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia tai enemmän.
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Wi-Fi-toiminnon poistaminen käytöstä
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.

2. Pidä painettuna, kunnes soundbarin Wi-Fi-merkkivalo
, TV-merkkivalo
,
SoundTouch®-merkkivalo ja Bluetooth-merkkivalo alkavat vilkkua valkoisina.

Kun Wi-Fi-yhteys on poistettu käytöstä, soundbarin

sammuu.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta
2. Pidä

painettuna, kunnes soundbarin

,

.
,

ja

alkavat vilkkua valkoisina.
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Soundbarin nollaaminen
Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus-, verkkoja ADAPTiQ®-äänenkalibrointiasetukset nollataan.
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta

.

2. Pidä teksti-tv-painiketta
painettuna 10 sekuntia, kunnes soundbarin Wi-Fimerkkivalo
, TV-merkkivalo
, SoundTouch®-merkkivalo ja Bluetoothmerkkivalo alkavat vilkkua valkoisina.

Kun soundbar on nollattu, se käynnistyy uudelleen ja sen
oranssina (asetustilan merkiksi).

-merkkivalo syttyy

3. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
• Käynnistä SoundTouch®-sovellus älypuhelimessa tai taulutietokoneessa ja lisää
järjestelmä verkkoon (ks. sivu 27).
• Suorita ADAPTiQ®-äänenkalibrointi (ks. sivu 22).
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Vaihtoehtoiset asennusmenetelmät
Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä saattaa olla tarpeen seuraavien ongelmien
ratkaisemiseksi:
Ongelma

Ratkaisu

Jos televisiossa ei ole HDMI™liitäntöjä lähteitä varten

Noudata kohdassa ”Lähdelaitteen yhdistäminen
soundbariin” sivulla 45 annettuja ohjeita.

Televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei
kuulu ääntä, tai äänenlaatu on heikko.

Noudata kohdassa ”Äänen kuunteleminen suoraan
soundbariin yhdistetystä lähteestä” sivulla 46
annettuja ohjeita.

SoundTouch®-sovellusta ei
voi asentaa älypuhelimeen tai
taulutietokoneeseen.

Noudata kohdassa ”Soundbar-asetusten määrittäminen
tietokoneella” sivulla 47 annettuja ohjeita.

Lähdelaitteen yhdistäminen soundbariin
Joissakin televisioissa on liian vähän HDMI-tuloja kaikkia lähdelaitteita varten.
Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, voit ratkaista tämän
ongelman yhdistämällä yhden lähdelaitteen soundbarin HDMI IN -liitäntään toisella
HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Huomautus: Ennen lähteen yhdistämistä soundbariin varmista, että soundbar on
yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään. Jos soundbar on yhdistetty
vain television optiseen liitäntään, kyseisestä lähteestä peräisin oleva
videokuva ei näy.
1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää lähteen HDMI (OUT) -liitäntään.
2. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää soundbarin takana näkyvään HDMI IN -liitäntään.

3. Ohjelmoi yleiskaukosäädin ohjaamaan lähdettä (ks. sivu 25).
4. Valitse lähde kaukosäätimen avulla (ks. sivu 31).
Huomautus: Valitse televisiossa tulo, johon soundbar on yhdistetty.
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Äänen kuunteleminen suoraan soundbariin
yhdistetystä lähteestä
Jotkin televisiot eivät toista ääntä soundbariin yhdistetyistä lähdelaitteista. Tietyissä
televisioissa yhdistetyistä lähteistä tulevan surround-äänen laatua heikennetään ennen
sen lähettämistä soundbariin.
Silloin televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä, tai äänenlaatu on heikko.
Voit ratkaista nämä ongelmat yhdistämällä lähteen soundbarin HDMI IN -liitäntään
ja valitsemalla SoundTouch®-sovelluksessa asetuksen, jonka mukaan surround-ääni
toistetaan suoraan lähteestä.
1. Yhdistä lähde soundbariin (ks. sivu 45).
2. Surround-ääni toistetaan suoraan lähteestä, kun valitset tarvittavat
järjestelmäasetukset SoundTouch®-sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa
global.Bose.com/Support/ST300
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Soundbar-asetusten määrittäminen tietokoneella
Soundbar-asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelinta tai
taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista
• Aseta soundbar tietokoneen viereen.
• Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
• Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).
Huomautuksia:
• USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen.
Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.
• Soundbarin takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain
silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu
älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse soundbarin
lataamiseen.

Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla
Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään soundbarin tietokoneeseen
tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa
tekemään niin.
1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:
global.Bose.com/Support/ST300
Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.
3. Lataa ja suorita SoundTouch®-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta ja soundbarista. Siirrä
soundbar pysyvään käyttöpaikkaansa.
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Puhdistaminen
Varo, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
• Puhdista järjestelmän ulkopinnat sen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla
pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
• Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia,
ammoniakkia tai hankausaineita.
• Varo, ettei aukkoihin putoa esineitä.

Asiakaspalvelu
Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:
• Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/ST300.
• Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.

Rajoitettu takuu
Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa
global.Bose.com/warranty.
Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot
Syöttövirta: 100–240 V
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O N G E L M A N R AT K A I S U
Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:
• Työnnä soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai surroundkaiuttimien pistoke pistorasiaan.
• Kytke johdot tukevasti.
• Tarkista järjestelmän tilamerkkivalot (ks. sivu 39).
• Siirrä soundbar ja lisävarusteena hankittava bassoyksikkö tai surround-kaiuttimet
kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet,
televisiot, mikroaaltouunit tms.).
• Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai
mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
• Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 12).
Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet
ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut
Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.
Ongelma

Ratkaisu

Televisiossa ei ole
HDMI™ ARC- tai
optista liitäntää.

• Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä
äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista
stereojohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan
ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien
äänilähtöliitäntöjen mukaan.

Laitteeseen ei
tule virtaa.

• Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai
surround-kaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 15 sekuntia
ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
• Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 18).

Kaukosäädin toimii
virheellisesti tai
ei lainkaan.

• Osoita kaukosäätimellä soundbaria. Varmista, että välissä ei ole esteitä.
• Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin
plus- ja miinussymboleihin (ks. sivu 17).
• Vaihda paristot (ks. sivu 17).
• Paina kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Katso, vilkkuuko
oikea lähdepainike.
• Jos olet ohjelmoinut kaukosäätimen ohjaamaan lähdettä:
–– Osoita lähdettä kaukosäätimellä.
–– Varmista, että olet syöttänyt lähdelaitteen merkin koodin oikein.
–– Ohjelmoi kaukosäätimeen toinen koodi (ks. sivu 25).
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Ongelma

Ratkaisu

Soundbarista ja
langattomasta
Acoustimass® 300
-bassoyksiköstä,
SoundTouch®
soundbar
-järjestelmään
sisältyvästä
langattomasta
Acoustimassbassoyksiköstä
tai langattomista
Virtually Invisible® 300
surround -kaiuttimista
ei voi muodostaa
laiteparia.

• Irrota soundbarin ja bassoyksikön tai surround-kaiuttimien pistoke
pistorasiasta, odota 15 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan
pistorasiaan.
• Toista parinmuodostus (ks. sivu 19).
• Jos sinulla on SoundTouch® soundbar -järjestelmään sisältyvä
langaton Acoustimass-bassoyksikkö, josta on aiemmin muodostettu
laitepari soundbarin kanssa, nollaa bassoyksikön yhteys soundbariin.
Lisätietoja on langattoman Acoustimass-yksikön käyttöohjeessa.
Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/SSS
• Yhdistä bassoyksikkö soundbariin 3,5:n stereojohdolla (lisätietoja
on verkosta saatavilla olevassa Acoustimass® 300 -käyttöohjeessa
tai langattoman Acoustimass-bassoyksikön käyttöohjeessa).
Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n stereojohtoa (tavallinen kuulokkeiden
ja mobiiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa sellainen
Bosen® asiakaspalvelusta. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa
elektroniikkaliikkeestä.

Ääni katkeilee tai sitä
ei kuulu soundbarista.

• Poista soundbarin mykistys.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai
surround-kaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 15 sekuntia
ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
• Varmista, että soundbarin HDMI™-kaapeli on yhdistetty television
ARC- tai Audio Return Channel -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI
ARC -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 16).
• Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista,
että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics
Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää
jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä
ja yhdistä se uudelleen.
• Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Liitä optinen kaapeli television Output- tai OUT-liitäntään (ei Input
tai IN).
• Jos lähdelaite on yhdistetty televisioon:
–– Valitse oikea televisiotulo (ks. sivu 31).
–– Varmista, että televisio voi lähettää ääntä yhdistetyistä lähteistä
ja että äänilähtö on otettu käyttöön (lisätietoja on television
käyttöohjeessa).
–– Yhdistä lähdelaite soundbariin ja valitse SoundTouch®sovelluksessa oikeat asetukset surround-äänen toistamiseksi
suoraan lähteestä (ks. sivu 46).
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Ongelma

Ratkaisu

Acoustimass® 300
-bassoyksiköstä tai
Virtually Invisible® 300
surround -kaiuttimista
ei kuulu ääntä.

• Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen:
1. Paina kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta .
2. Pidä Closed Captioning -painiketta
painettuna, kunnes
soundbarin Wi-Fi-merkkivalo , TV-merkkivalo
,
SoundTouch®-merkkivalo ja Bluetooth-merkkivalo alkavat
vilkkua valkoisina.
Huomautus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia
tai enemmän.

Television kaiuttimesta
kuuluu ääntä.

• Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television ARCtai Audio Return Channel -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC
-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 16).
• Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, varmista,
että television järjestelmävalikossa on valittu Consumer Electronics
Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää
jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI ARC -liitännästä
ja yhdistä se uudelleen.
• Hiljennä television ääni kokonaan.
• Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 15) että optisella
kaapelilla (ks. sivu 16).

Ääni kuuluu huonosti
tai katkeilee.

• Kokeile muita mahdollisia lähteitä.
• Poista kaikki suojakalvot lisävarusteena hankittavasta bassoyksiköstä
tai surround-kaiuttimista.
• Suorita ADAPTiQ®-äänenkalibrointi (ks. sivu 22).
• Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä (lisätietoja
on television käyttöohjeessa). Jos se ei voi, yhdistä lähdelaite
soundbariin ja valitse SoundTouch®-sovelluksessa oikeat asetukset
surround-äänen toistamiseksi suoraan lähteestä (ks. sivu 46).

Bassoäänet kuuluvat
liian voimakkaina.

• Säädä soundbarin bassoääniä (ks. sivu 32).
• Suorita ADAPTiQ®-äänenkalibrointi (ks. sivu 22).

Jos televisiossa ei
ole HDMI™-liitäntöjä
lähteitä varten.

• Jos soundbar on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, yhdistä
lähde soundbariin (ks. sivu 45).

Soundbar ei toista
ääntä oikeasta
lähteestä tai valitsee
väärän lähteen
viiveellä.

• Aseta CEC-asetukseksi Alternate On:
1. Valitse SoundTouch®-sovelluksessa
> Asetukset >
Kaiuttimen asetukset.
2. Valitse soundbar.
3. Valitse Lisäasetukset > HDMI-CEC > Alternate On.
• Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.
• Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 15) että optisella
kaapelilla (ks. sivu 16).
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Ongelma

Ratkaisu

Soundbarin HDMI
IN -liitäntään
yhdistetystä lähteestä
ei näy videokuvaa.

• Valitse televisiossa tulo, johon soundbar on yhdistetty (ks. sivu 31).
• Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television
ARC- tai Audio Return Channel -liitäntään. Jos soundbar yhdistetään
televisioon optisella kaapelilla, älä yhdistä lähdettä soundbarin HDMI
IN -liitäntään.
• Irrota soundbarin ja lähteen pistoke pistorasiasta, odota 15 sekuntia
ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

Verkkoasetuksia ei
voi määrittää.

• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana (kirjainkoko on
merkitsevä).
• Yhdistä laite ja soundbar samaan Wi-Fi-verkkoon.
• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa,
jonka avulla asetukset määritetään.
• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.
• Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin
asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®musiikkipalvelin on sallittu.
• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.
• Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että
laite (mobiililaite tai tietokone) ja soundbar käyttävät samaa kaistaa.
• Poista sovelluksen asennus, nollaa soundbar ja aloita asetusten
määrittäminen alusta (ks. sivu 44).

Verkkoon ei
voi yhdistää.

• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä järjestelmäsi
toiseen verkkoon, katso sivu 28.
• Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.

Soundbar ei
muodosta laiteparia
mobiililaitteen kanssa.

• Mobiililaitteessa:
–– Kytke Bluetooth-toiminto käyttöön ja sitten pois käytöstä.
–– Valitse Bluetooth-luettelosta SoundTouch® 300 soundbar.
Muodosta laitepari uudelleen (ks. sivu 35).
• Siirrä laite lähemmäs soundbaria ja kauemmas häiriölähteestä
tai esteestä.
• Muodosta laitepari toisen mobiililaitteen kanssa (ks. sivu 35).
• Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta: Opetusvideoita on osoitteessa
global.Bose.com/Support/SSW.
• Soundbarin laitepariluettelon tyhjentäminen: Pidä
kaukosäätimen -painike painettuna 10 sekuntia, kunnes
soundbarin Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
Poista SoundTouch® 300 soundbar mobiililaitteen Bluetoothluettelosta. Muodosta laitepari uudelleen.

Soundbar ei
muodosta laiteparia
NFC-laitteen kanssa.
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• Varmista, että mobiililaite tukee NFC:tä.
• Poista mobiililaitteen lukitus ja käynnistä Bluetooth- sekä NFCtoiminnot.
• Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä soundbarin yläosaan
Bose®-logon takana (ks. sivu 36).

O N G E L M A N R AT K A I S U

ADAPTiQ®-äänenkalibrointijärjestelmän
virheilmoitukset
Seuraavat virheilmoitukset voivat tulla kuuluviin:
Virheilmoitus

Ongelma

Toimintaohjeet

1

ADAPTiQ®-kuulokkeiden
mikrofoni ei havaitse ääntä.

• Kytke johdot tukevasti.
• Irrota ADAPTiQ-kuulokejohto ja liitä se
taas tukevasti soundbarin ADAPTiQliitäntään.
• Varmista, että ADAPTiQ-kuulokkeiden
yläosassa näkyvän mikrofonin aukko ei
ole tukossa.
• ADAPTiQ-kuulokkeet voivat olla
vaurioituneet. Tilaa varaosat Bosen®
asiakaspalvelusta.

2

Huoneessa on liian
äänekästä.

• Aloita ADAPTiQ-äänenkalibrointi
uudelleen, kun huoneessa on hiljaista.

3

ADAPTiQ-kuulokkeet ovat
liian lähellä kaiuttimia.

• Siirrä ADAPTiQ-kuulokkeet kauemmas
kaiuttimista.

4

Kuuntelupaikat
muistuttavat toisiaan liikaa.

• Siirry 30–60 cm:n etäisyydelle edellisestä
kuuntelupaikasta.

5

Mittaus ADAPTiQkuulokkeiden avulla ei
onnistu, koska ne liikkuvat.

• Pidä päätäsi paikallaan.

Kun olet korjannut ongelman, käynnistä ADAPTiQ-äänenkalibrointi uudelleen
(ks. sivu 22).
Jos kuulet jonkin muun virheilmoituksen, ota yhteys Bose®-asiakaspalveluun.
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