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Vigtige sikkerhedsinstruktioner 
Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, 
så du har adgang til den senere.

En ligebenet trekant med et lyn med pilehoved gør 
brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan 
være uisoleret, farlig spænding, der kan være så kraftig, 
at der er risiko for elektrisk stød.

Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre 
brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og 
vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

ADVARSLER:
• Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til 

risikoen for brand eller elektrisk stød.

• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke 
genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. 
Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde 
væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i 
systemet og/eller medføre fare for brand.

• Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. 
Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den 
fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/
knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det 
forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken 
kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, 
skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det 
utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan 
være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, 
skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage 
brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, 
eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, 
skille det ad, opvarme det til over 100ºC eller brænde det. Må 
kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller 
DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.

• Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt 
ved apparatet.

• Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til 
den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for 
elektrisk stød. Indsæt benet helt.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. 
Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan 
påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en 
kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

FORSIGTIG:
• Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. 

Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af 
lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.

• Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. 
Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i 
længere perioder.

• Brug af betjeningsfunktioner eller justeringer eller udførelse 
af procedurer ud over dem, der er anført i dette dokument, 
kan medføre udsættelse for farlig stråling fra den indvendige 
laserkomponent. Cd-afspilleren må ikke justeres eller repareres af 
andre end kvalificeret servicepersonale.

• DAB-antennestikket på denne enhed er ikke beregnet til 
tilslutning til et CATV-system.

Bemærkninger:

• Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

• Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet 
eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.

• Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, 
skal denne afbryder være let at komme til.

Bortskaf brugte batterier korrekt i overensstemmelse 
med eventuelle lokale regler. Batterier må ikke brændes.

Klasse 1-laserprodukt
Denne cd-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 
LASERPRODUKT i henhold til EN/IEC 60825. Etiketten CLASS 1 
LASER PRODUCT er placeret på undersiden af enheden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner. 

2. Gem disse instruktioner. 

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner. 

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en tør klud.

7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i 
overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, 
varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder 
forstærkere), der frembringer varme. 

9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især 
ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer 
ud af apparatet. 

10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af 
producenten.

11. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, 
et beslag eller et bord, der er angivet af producenten 
eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes 
en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel 
med vogn/apparat, så det ikke vælter.

12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det 
står ubrugt i lang tid. 

13. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. 
Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen 
måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er 
beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet 
objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn 
eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt 
stemmer overens med de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014~/53/EU og alle
 andre

 
relevante krav i EU-direktiver. Den fulde 

overensstemmelseserklæring kan findes på 
www.Bose.com/compliance
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Oplysninger om regler
BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne 
for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. 
Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr 
genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – 
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med 
instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med 
radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan 
forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr 
forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-
modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for 
udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved 
hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.

• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det,
hvor modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt 
af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene 
dette udstyr.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er 
underlagt betingelsen, at denne enhed ikke forårsager skadelig 
interferens.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er 
underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke 
forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere 
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan 
forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

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

Denne enhed overholder FCC’s og Industry Canadas 
strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. 
Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med 
nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede 
RSS-standard(er) Driften er underlagt følgende to betingelser: 
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens,
der kan forårsage, at apparatet ikke fungerer efter hensigten.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på 
mindst 20 cm mellem enheden og din krop.

Produktdatalogger
Dette system har en produktdatalogger, som er designet til at 
hjælpe Bose med bedre at forstå produktets brug og ydelse 
over tid. Produktdataloggeren registrerer visse tekniske data og 
brugshistorisk, herunder, men ikke begrænset til, lydstyrkeniveauer, 
tænd/sluk-data, brugerindstillinger, kildeindgange, effektoutput 
samt opsætningsdata. Vi vil eventuelt bruge disse data til at 
give dig bedre service og support til dit system og til at forbedre 
produktdesignet i fremtiden. Der kræves specialudstyr for at læse 
de data, som produktdataloggeren gemmer, og sådanne data 
kan kun læses af Bose, hvis dit system returneres til Bose med 
henblik på service eller som returneret vare. Produktdataloggeren 
indsamler ikke nogen personidentificerbare oplysninger om dig 
og registrerer ikke titel, genre eller andre oplysninger om det 
medieindhold, som du får adgang til, mens du bruger dit system.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens 
navn

Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)

PCB’er X O O O O O

Metaldele X O O O O O

Plastikdele O O O O O O

Højttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.
O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, 
er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, 
der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Skriv serienummeret for dit nye Wave® Music System IV herunder. 
Serie- og modelnummeret kan findes på det nederste panel.

Serienummer:  _____________________________________________

Modelnummer:  ____________________________________________

Købsdato:  _________________________________________________

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne 
brugervejledning.

Fremstillingsdato: De fire cifre med fed skrift i serienummeret 
angiver fremstillingsdatoen. Det første ciffer er fremstillingsåret: 
”5” er 2005 eller 2015. Cifrene 2-4 er måned og dato. ”001” er 
1. januar og ”365” er 31. december.

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

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend,
 Holland

 

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide 
House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Wave-musiksystemets karakteristiske design er et registreret varemærke, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

©2017 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig 
tilladelse.
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Indledning

Om dit Wave® Music System IV
Dit Wave® Music System IV er en elegant måde at bringe lyd i høj 
kvalitet trådløst ind i ethvert rum.

Systemegenskaber
• Display giver adgang til systemets indstillinger og oplysninger.

• AUX-stikket muliggør afspilning fra en lydenhed.

• Stik til hovedtelefon til privat lytning.

• FM/AM-tuner leverer præcis radiomodtagelse.

• Cd-drev giver adgang til endnu mere musik.

• Fjernbetjening til peg og klik-betjening på op til 6 meters afstand.

Demonstrations-cd’en
Vi opfordrer dig til at lytte til 
demonstrations-cd’en, der fulgte 
med. Sæt blot demonstrations-cd’en 
i, så afspiller dit Wave® Music System 
IV automatisk cd’en. Se ”Afspilning 
af musik-cd’er” på side 10 for at få 
yderligere oplysninger herom.

Fordelene ved forskning
Mere end fjorten års forskning udført af Bose Corporation 
giver dig fordelene ved en prisbelønnet, patenteret, akustisk 
bølgelederhøjttalerteknologi. Når denne teknologi anvendes, 
overfører et rør på effektiv vis energi fra en lille højttaler til 
luften udenfor over et bredt udvalg af lave frekvenser. Og lange 
bølgeledere, som er foldet i komplicerede mønstre, passer ind 
i produkter, der er små nok til nemt at kunne placeres et sted i 
hjemmet. Dit Wave® Music System IV er udstyret med dobbelt 
konisk waveguideteknologi, hvor to højttalere forbindes med to 26” 
koniske waveguides, som tilsammen leverer en ydelse, der overgår 
systemets størrelse betydeligt.

Dobbelte koniske 
bølgeledere

Udpakning
Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med. 

Wave® music system IV Fjernbetjening 
(batteri installeret)

Demonstrations-cd

Vekselstrømsnetledning(er) 

Antenneadapter 
(kun Europa og 
Storbritannien)

2,5 mm dipolantenne

®

 Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen 
til din region.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke 
anvende det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler 
eller Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger 
i den lynstartvejledning, der ligger i kassen.

Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet.
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Opsætning af systemet

Placering af systemet
• Sådan opnår du den maksimale lydpræstation:

 —  Placer systemet på den modsatte side af rummet fra dér, 
hvor du skal sidde og lytte.

 —  Placer maksimalt systemet 60 cm fra en væg, og undgå at 
placere det direkte i et hjørne.

• Placer systemet på en flad, stabil overflade.

FORSIGTIG:

• Placer ikke systemet på en metaloverflade. Dette kan forstyrre 
AM-modtagelsen.

• Placer ikke systemet på en varmefølsom overflade. Som ved alt 
andet elektrisk udstyr, udvikles der varme.

• Undlad at bruge systemet et fugtigt stedeller på et andet sted, 
hvor der kan trænge fugtighed ind i det.

Tilslutning af strøm
1. Sæt strømforsyningens lille ende i AC POWER-stikket.

2. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

Indstilling af uret
Indstil uret ved hjælp af fjernbetjeningen, når systemet er tilsluttet. 

1. Tryk på og hold enten Time – eller Time + nede i ca. et sekund.

Bemærk: Tryk og hold nede-handlinger kræver, at knappen 
holdes nede i omkring ét sekund.

Først vises HOLD TO SET på displayet, som derefter hurtigt 
ændres til – CLOCK SET –, når knappen holdes nede.

2. Slip den valgte Time-knap.

3. Tryk på Time – for at justere den viste tid baglæns, eller tryk på 
Time + for at justere den viste tid fremad, indtil den viser det 
korrekte klokkeslæt. Du kan også trykke på knappen og holde 
den ned for hurtig justering.

4. Vent fem sekunder, til systemet afslutter urindstillingstilstanden.

Bemærkninger:

• Oplysninger om ændring af urets fra 12-timers (AM/PM) 
visning til 24-timers visning kan findes under ”Ændring af en 
systemindstilling” på side 15.

• Hvis strømmen til systemet afbrydes på grund af en 
strømafbrydelse, eller fordi du slukker for systemet, bliver alle 
systemindstillinger bevaret. Imidlertid bliver urets indstilling kun 
lagret midlertidigt i hukommelsen i op til 48 timer.
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Anvendelse af systemet

Fjernbetjeningsknapper
Brug fjernbetjeningen til at betjene systemet. Du skal blot 
rette fjernbetjeningen mod displayet og trykke på knapperne. 
Fjernbetjeningen fungerer normalt inden for 6 meter fra displayet.

Afspilningstilstand
Vælg blanding- og 

gentagelsesindstillinger til cd’er 
(side 11). Skift displayet med 
oplysninger om den digitale 

radiostation (side 9)

Radio
Skifter mellem at slå radio 

til og FM/AM-valg 

Afspilningsknapper

Alarm Setup - Menu
Alarmindstillinger (side 12) 
og opsætningsmenu (side 15)

Aux
Lyt til en kilde, der er tilsluttet AUX 
IN-stikket 

Sleep Buzzer
Snooze-alarmer, indstil systemets sluk-timer, 
og vælg Buzzer-alarm 

Tid - +
Indstil ur og alarmtidspunkter
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Touchpad
Systemet har en berøringsfølsom kontrolplade på det øverste panel.

Hvis du et kort øjeblik anbringer hånden på touchpad’en, tændes 
eller slukkes systemet, en igangværende alarm stoppes med 
snooze, eller alarmen indstilles igen til næste dag (se side 12).

Bemærkninger:

• Tryk og hold nede-handlinger kræver, at knappen holdes nede i 
omkring ét sekund.

• Tryk på ,  eller  tænder automatisk systemet på den 
valgte kilde.

Læsning af displayet

Kildeindikatorer: CD, FM, AM eller AUX 

Afspilningstilstand
Ur Status for alarm

Kildeoplysninger eller systemrelaterede oplysninger

Tænd eller sluk for systemet
• Tryk på  på fjernbetjeningen 

eller

• Rør ved touchpad’en.

®

 

Den sidste kilde, du lyttede til, bliver aktiv.

Eller: 

Tryk på en kildeknap for at tænde  
systemet med den tilsvarende kilde.  

Bemærkninger:

• Hvis du trykker på AUX, tændes en enhed, der er tilsluttet AUX 
IN (f.eks. din medieafspiller) ikke. Tænd enheden først.

• Efter 24 timer, hvor der ikke trykkes på nogle knapper, 
skifter systemet til standby (slukket). Hvis den 20 minutters 
systemstandbytimer (side 15) er aktiveret, skifter systemet til 
standby, hvis der ikke afspilles lyd, og der ikke trykkes på nogen 
knapper i 20 minutter.

Regulering af lydstyrken
Tryk på  eller , og hold knappen nede for at justere 
lydstyrkeniveauet.

VOLUME - 0 (lydløs) til 99 (højt) vises på displayet for at 
angive niveauet.

Tryk for at afbryde systemet. 

Tryk igen, eller tryk på  for at slå lyden til igen. 

Mens lyden er slået fra, kan du trykke på  for at reducere 
lydstyrken, inden du slår systemets lyd fra.

Bemærk: Når systemet er slukket, kan lydstyrken kun justeres 
mellem 10 og 75.

Indstilling af sleeptimer
Tryk SLEEP for at indstille systemet til at slukke automatisk 
efter en bestemt periode.

• Når du trykker på SLEEP, SLEEP - 30 MIN (eller din seneste 
indstilling) på displayet, og sleeptimeren begynder at tælle ned. 
Hvis systemet er slukket, skal du trykke på SLEEP for at tænde 
det og indstille sleeptimeren med det samme. Den sidst valgte 
kilde afspilles, mens sleeptimeren tæller ned.

• Mens indstillingen SLEEP vises, skal du trykke på SLEEP igen 
for at indstille sleeptimeren til 10-90 minutter (i 10-minutters trin) 
eller slå den fra. 

Bemærk: Hvis der går mere end 10 sekunder mellem 
trykkene på knappen, afslutter systemet automatisk 
opsætningen af sleeptimertilstanden.

• Tryk på SLEEP for at se den resterende tid.

• Hvis du vil annullere sleeptimeren, skal du trykke på og slippe 
SLEEP, indtil SLEEP - OFF vises på displayet.

Anvendelse af systemet
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Lytning til FM- eller AM-radio
Tryk på RADIO for at tænde radioen på den sidst valgte 
station. Tryk på RADIO alt efter behov for at vælge FM- 
eller AM-radio.

Når du vælger FM-radio, vises Radio Data System (RDS)-
oplysninger for den aktuelle station. Dette styres af indstillingen 
RADIO TEXT i opsætningsmenuen. Du kan deaktivere RDS og kun 
få vist stationens frekvens ved at ændre indstillingen RADIO TEXT 
til OFF. Se ”Ændring af en systemindstilling” på side 15.

Indstilling til en FM/AM-station
Hvis du trykker på RADIO, Seek/Track eller Tune/MP3 for at stille ind 
på en radiostation, vises frekvensen i midten af displayet, mens du 
stiller ind. 

Stationsfrekvens 
under indstilling

• Tryk på Seek/Track for at finde station med 
en lavere frekvens, som har et stærkt signal.

• Tryk på Seek/Track for at finde station med 
en højere frekvens, som har et stærkt signal.

• Tryk på Tune/MP3 < for manuelt at tune ind på 
en lavere frekvens.

• Tryk på Tune/MP3 > for at indstille en højere 
frekvens manuelt.

• Tryk og hold Tune/MP3 < eller Tune/MP3 > 
for hurtigt at skifte frekvens.

Bemærk: Hvis AM -modtagelsen er dårlig, kan du dreje systemet 
med eller mod uret for at forbedre AM-modtagelsen. Hvis 
FM-modtagelsen er dårlig, skal du sørge for, at netledningen 
er rettet så meget ud som muligt. Du kan forbedre FM-
modtagelsen ved at installere en ekstern FM-antenne 
(se side 14).

Lagring af forudindstillinger for FM/AM-
radiostation
Du kan gemme op til seks FM- og seks   
AM-radiostationer som hurtigvalg ved hjælp af 
PRESETS-knapperne. Når du gemmer en 
forudindstilling, erstattes den station, der tidligere har 
været gemt under det forudindstillingsnummer. 

1. Stil ind på den station, du vil gemme som en forudindstilling.

2. Tryk på en af de seks PRESETS-knapper, og hold den nede, 
til du hører et dobbeltbip, og forudindstillingsnummeret og 
stationsfrekvensen vises på displayet.

3. Tryk på en af PRESETS-knapperne for hurtigt at tune ind på en 
tidligere gemt FM- eller AM-station.

Forbedring af FM-modtagelsen
Rul netledningen ud, og sørg for, at den er lige, for at sikre den 
bedste FM- og digital radio-modtagelse. Netledningen anvendes 
som antenne.

Lytning til DIGITAL RADIO
Systemet kan modtage Bånd III digitale radioudsendelser 
(kun formaterne DAB, DAB+ og DMB).

Når du har valgt en DIGITAL RADIO-station, vises der oplysninger 
om stationen, f.eks. som i det følgende eksempel:

UrValgt kilde

Forudindstillingsnummer

Stationsinformation (se side 10)

Bemærkninger:

• Første gang du vælger DIGITAL RADIO, scanner systemet efter 
tilgængelige digitale radiostationer og viser ”PLEASE WAIT 
SCANNING” i et par minutter.

• Hvis du ikke kan modtage en eller flere digitale radiostationer 
i dit område, skal du muligvis installere den eksterne antenne, 
der følger med dit system (se side 14).

Indstilling til en digital radiostation
Den digitale radio stiller ind på stationer i alfabetisk orden efter 
stationens navn. Primære stationsnavne vises i alfabetisk orden, 
hvor sekundære stationsnavne vises efter den primære stations navn.

Tryk på Seek/Track  for at tune frem til den 
næste station.

 Tryk på Seek/Track  for at tune til den 
forrige station.

Gennemsyn af tilgængelige stationer
Mens du lytter til den aktuelle station, giver digital radio dig 
mulighed for at gennemse de tilgængelige stationers navne.

Tryk på, eller tryk og hold nede, Seek/Track  
eller  for at se fremad eller tilbage gennem 
digitale stationer.

Hvis du slipper knappen Seek/Track i mere end ét sekund, stiller 
radioen ind på den viste station.

For at vende tilbage til den tidligere valgte station 
skal du trykke på enten Tune/MP3< eller Tune/
MP3 >. 

Lagring af forudindstillinger for digitale 
radiostationer
Du kan gemme op til seks DIGITALE radiostationer   
som hurtigvalg ved hjælp af PRESETS-knapperne.

1. Stil ind på en station.

2. Tryk på en af de seks PRESETS-knapper, og hold den nede, 
til du hører et dobbeltbip, og forudindstillingsnummeret og 
stationsoplysningerne vises.

3. Tryk på en af PRESETS-knapperne for hurtigt at tune ind på en 
tidligere gemt DIGITAL RADIOSTATION.

Lytning til andre kilder
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Primære stationer og sekundære tjenester
Primære digitale radiostationer og sekundære tjenester indstilles på 
samme måde.

Primære digitale radiostationer sender normalt det samme 
antal timer som FM. Hvis en primær digital radiostation holder op 
med at sende, mens du lytter, eller hvis signalstyrken falder til nul, 
vises UNAVAILABLE på displayet.

Sekundære tjenester er tilknyttet en primær digital radiostation. 
De må kun sende periodisk og kan sende noget andet 
programmateriale end den primære digitale radiostation.

Hvis en sekundær tjeneste holder op med at sende, mens du lytter, 
eller hvis signalstyrken falder til nul, vises OFF AIR i to sekunder. 
Derefter stiller den digitale radio ind på den tilknyttede primære 
digitale radiostation.

Når radioen er stillet ind på en primær digital radiostation eller en 
sekundær tjeneste med et dårligt signal, vises LOW SIGNAL og 
stationens navn skiftevis på displayet.

Genscanning efter digitale radiostationer
Du kan genscanne efter tilgængelige digitale radiostationer, hver 
gang der vælges DIGITAL RADIO. Denne funktion er praktisk, hvis 
du flytter systemet eller beslutter at tilslutte den eksterne antenne.

1. Tryk på , og hold knappen nede, indtil AUTOSCAN vises, 
efterfulgt af PRESS PRESET 3 TO CONFIRM.

2. Tryk på PRESETS . 

Meddelelsen PLEASE WAIT SCANNING vises, indtil scanning 
er afsluttet. Når scanningen er afsluttet, afspilles den første 
primære station.

Visning af stationsoplysninger
Der findes tre måder at vise oplysninger om den aktuelle digitale 
station på:

Stationsnavn 
(standardindstilling):

Aktuelt 
programindhold:

Programtype:

For at ændre den måde stationsoplysninger vises på, skal du trykke 
på Play Mode, indtil den ønskede type oplysninger vises.

Visning af signalstyrke for station
For den aktuelle station vises signalstyrken som en numerisk 
procentdel af fuld signalstyrke og dens klassifikation. For at se 
signalstyrken for den aktuelle station skal du trykke på Play Mode, 
og holde knappen nede.

Signalstyrke(%) Klassifikation

0 - 19 Lav

20 - 39 Dårlig

40 - 79 Rimelig

80 - 89 God

90 - 100 Meget god

Bemærk: Hvis stationen er UNAVAILABLE eller OFF AIR, er der 
ingen oplysninger om signalstyrke.

Afspilning af musik-cd’er
Sæt cd’en ind (med etiketten opad) i cd-åbningen under displayet. 
Cd-afspilleren trækker cd’en ind og starter afspilning.

®

Tryk på , hvis der ikke er valgt cd-kilde.

• Når der afspilles en musik-cd, vises der kildeoplysninger:

Valgt kilde

Afspilningstilstand

Ur

Cd-nummer Forløbet tid 
af nummeret

• Tryk på Play/Pause for at stoppe afspilningen 
af en cd midlertidigt. Den forløbne tid blinker, 
mens afspilningen af cd’en er standset. Tryk på 
Play/Pause igen for at genoptage afspilningen.

• Tryk på Seek/Track  for at gå til 
begyndelsen af det aktuelle nummer; tryk på 
Seek/Track igen for at gå til begyndelsen 
af det forrige nummer. 

• Tryk på Seek/Track for at gå til 
næste nummer.

• Tryk og hold Tune/MP3 < for at scanne hurtigt 
tilbage gennem et nummer; tryk på Tune/MP3 
> for at scanne hurtigt frem gennem et nummer.

• Tryk på Stop/Eject for at standse en cd. 
Tryk på Stop/Eject igen for at skubbe en cd 
ud. Hvis der afspilles en cd, skal du trykke 
på Stop/Eject og holde knappen nede for at 
stoppe en cd og skubbe den ud.

Bemærkninger:

• Når du afspiller en stoppet cd, starter den altid igen fra dér, 
hvor den blev stoppet.

• Hvis du skubber en cd ud, men ikke fjerner den fra cd-
afspillerens åbning inden for 10 sekunder, trækker cd-afspilleren 
cd’en tilbage ind i afspilleren og indlæser den igen. 

FORSIGTIG:  INDSÆT IKKE mini-cd’er eller cd’er, der ikke er 
runde, i cd-afspilleren. Disse cd’er afspilles muligvis 
ikke korrekt og kan påvirke systemets evne til at 
skubbe dem ud.

Lytning til andre kilder
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Afspilning af MP3-cd’er
Systemet kan afspille MP3-musikfiler, der er optaget på CD-
R- og CD-RW-diske. Hvis du vil afspille en MP3-cd, stoppe 
den midlertidigt eller skubbe den ud, skal du bruge de samme 
fjernbetjeningsknapper som for en lyd-cd.

Du kan nemt navigere gennem dine musikfiler ved hjælp af 
fjernbetjeningsknapperne Tune/MP3 og Seek/Track.

• Tryk på Tune/MP3 < for at springe til den 
forrige mappe.

• Tryk på Tune/MP3 > for at springe til den 
næste mappe.

• Tryk på Seek/Track  for at gå til starten af 
det aktuelle nummer.

• Tryk på Seek/Track  igen for at gå til 
starten af det forrige nummer.

• Tryk på Seek/Track for at gå til 
næste nummer.

Når der navigeres i en MP3-cd, vises mappenummer og nummeret 
på sangen:

Valgt kilde Ur

Cd-nummerMappenummer

Bemærk: Rodniveauet vises som mappe nummer 00.

Når nummeret starter, vises kunstnernavnet, sangtitlen og den 
forløbne tid af nummeret igen på displayet:

Valgt kilde Ur

Forløbet tid 
af nummeret

Kunstnernavn 
og sangtitel

Bemærkninger:

• Systemet viser kunstnernavn og sangtiteloplysninger, når de er 
tilgængelige på musikfil-cd’er.

• MP3-cd’ers lydkvalitet er afhængig af faktorer som f.eks. 
den indkodede bithastighed, samplinghastigheden og den 
type indkoder, der er brugt. Systemet understøtter MP3-cd’er, 
der er indkodet ved bithastigheder på 64 kbps eller højere og 
samplinghastigheder på 32 kHz eller højere. Det anbefales, 
at der anvendes en bithastighed på mindst 128 kbps og en 
samplinghastighed på 44,1 kHz eller bedre.

• Afspilningskvaliteten for brændte CD-R- og CD-RW-diske 
afhænger af cd-brændingsprocessen og af den software, der 
bruges til at brænde disken. En forkert brændt musik-cd kan få 
systemet til at fungere på uventede måder.

Cd-afspilningstilstande
Mens en cd afspilles, kan du ændre den måde, den afspilles 
på. Tryk på Play Mode flere gange, indtil den ønskede 
afspilningstilstand vises:

Tilstand CD MP3 Beskrivelse
NORMAL PLAY   Afspiller numrene én gang i 

rækkefølge.

SHUFFLE DISC   Afspiller alle numrene én gang 
i tilfældig rækkefølge.

SHUFFLE RPT  Gentager alle numre i vilkårlig 
rækkefølge, som ændres, 
hver gang cd’en gentages.

REPEAT DISC   Gentager cd’en fra 
begyndelsen, når det sidste 
nummer afspilles.

REPEAT TRACK   Gentager det valgte nummer.

SHUFFLE FLDR  Afspiller alle numre i den valgte 
mappe i vilkårlig rækkefølge 
(kun MP3).

SHUF RPT FDR  Gentager alle numre i den valgte 
mappe i vilkårlig rækkefølge 
(kun MP3), der ændres hver 
gang mappen gentages.

SHUFF RPT CD  Gentager alle numre på en 
cd i vilkårlig rækkefølge, 
som ændres, hver gang 
cd’en gentages.

REPEAT FOLDR  Gentager alle numre i en 
mappe i rækkefølge (kun MP3).

Bemærk: Afspilningstilstanden vender tilbage til NORMAL PLAY, 
når der indsættes en cd.

Afspilning af musik-cd’er
Sæt cd’en ind (med etiketten opad) i cd-åbningen under displayet. 
Cd-afspilleren trækker cd’en ind og starter afspilning.

®

Tryk på , hvis der ikke er valgt cd-kilde.

• Når der afspilles en musik-cd, vises der kildeoplysninger:

Valgt kilde

Afspilningstilstand

Ur

Cd-nummer Forløbet tid 
af nummeret

• Tryk på Play/Pause for at stoppe afspilningen 
af en cd midlertidigt. Den forløbne tid blinker, 
mens afspilningen af cd’en er standset. Tryk på 
Play/Pause igen for at genoptage afspilningen.

• Tryk på Seek/Track  for at gå til 
begyndelsen af det aktuelle nummer; tryk på 
Seek/Track igen for at gå til begyndelsen 
af det forrige nummer. 

• Tryk på Seek/Track for at gå til 
næste nummer.

• Tryk og hold Tune/MP3 < for at scanne hurtigt 
tilbage gennem et nummer; tryk på Tune/MP3 
> for at scanne hurtigt frem gennem et nummer.

• Tryk på Stop/Eject for at standse en cd. 
Tryk på Stop/Eject igen for at skubbe en cd 
ud. Hvis der afspilles en cd, skal du trykke 
på Stop/Eject og holde knappen nede for at 
stoppe en cd og skubbe den ud.

Bemærkninger:

• Når du afspiller en stoppet cd, starter den altid igen fra dér, 
hvor den blev stoppet.

• Hvis du skubber en cd ud, men ikke fjerner den fra cd-
afspillerens åbning inden for 10 sekunder, trækker cd-afspilleren 
cd’en tilbage ind i afspilleren og indlæser den igen. 

FORSIGTIG:  INDSÆT IKKE mini-cd’er eller cd’er, der ikke er 
runde, i cd-afspilleren. Disse cd’er afspilles muligvis 
ikke korrekt og kan påvirke systemets evne til at 
skubbe dem ud.

Lytning til andre kilder
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Indstilling og brug af alarmer

Alarmknapper og -indikatorer
Systemet har to alarmer, Alarm 1 og Alarm 2.

Hver alarm kan indstilles for

• Tid

• Lydstyrke

• Vækkekilde: alarmtone, radio eller cd

Brug af alarmknapperne
Ved hjælp af Alarm-knapperne nederst på fjernbetjeningen kan du 
indstille og bruge hver alarm:

Tryk for at aktivere eller 
deaktivere Alarm 1.

Tryk for at aktivere eller 
deaktivere Alarm 2.

1. Tryk for at aktivere 
alarmindstillingstilstanden og se 
indstillingerne for Alarm 1.

2. Tryk igen for at se indstillingerne for 
Alarm 2.

3. Tryk igen for at afslutte 
alarmindstillingstilstanden.

Statusindikatorer for alarm
I øverste højre hjørne af displayet vises statusindikatorerne for 
alarmen, hvis den er indstillet.

Eksempel hvor Alarm 1 og 2 er indstillet:

Alarm 1-tidspunkt

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 2-tidspunkt

AM

PM

AM

PM

Indstilling af alarmer
Du kan vælge indstillingerne for hver alarm ved at aktivere 
alarmindstillingstilstanden og få vist indstillingerne for hver alarm.

Sådan indstilles Alarm 1 eller 2:

1. Tryk på Alarm Setup .

Alarmnummeret og klokkeslættet begynder at blinke (A), 
og efter et øjeblikvises de aktuelle Alarm 1-indstillinger (B).

A

B

2.   Indstil alarmtidspunktet ved hjælp af Time-knapperne.

3. Vælg din vækkekilde:

• BUZZER  er fabriksindstillingen for alarmen.

• Tryk på  for at vælge en radiostation.

• Tryk på  for at vælge et nummer.

4. Tryk på  eller  for at indstille lydstyrkeniveauet 
for den valgte vækkekilde.

5. Tryk på  for at aktivere Alarm 2-opsætningstilstanden.  
Gentag trin 2-4 for at indstille Alarm 2.

6. Tryk på  igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.

Den alarm, du indstiller, slås til, og alarmtidspunktet vises:

Alarmnummer 
og -tid

Brug af alarmerne

Sådan slås en alarm til eller fra
Tryk på  eller  for at slå den valgte alarm til eller fra.

Når en alarm er slået til, vises alarmnummeret og alarmtidspunktet i 
displayets øverste højre hjørne.

Alarmnummer 
og -tid

Brug af snooze

Tryk på touchpad’en 

®

, eller tryk på  på 
fjernbetjeningen.

SNOOZE vises i løbet af den valgte snooze-tid, og derefter lyder 
alarmen igen.

Snooze-tiden er på fabrikken indstillet til 10 minutter. Hvis du vil 
ændre snooze-tiden, kan du finde oplysninger under side 15.

Stop og nulstil en igangværende alarm

Tryk på .

Nulstil en alarm til næste dag, når den er stoppet med snooze
Når du har afbrudt alarmen med snooze, skal du lægge hånden på 
touchpad’en igen og holde den dér i mindst 2 sekunder eller trykke 
på Stop Alarm.
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Systemtilslutninger
Bagpanelet på systemet indeholder tilslutninger til eksternt udstyr.

2
3 4

1

1 ANTENNER 
3,5 mm FM-antenne og 2,5 mm DAB-antennestik.  
Se ”Brug af en ekstern antenne” på side 14.

2 Bose link 
Et indgangsstik, som modtager output fra et andet produkt, 
som understøtter Bose link, via et Bose link-kabel. 

3 AUX IN 
3,5 mm stereoindgangsstik til eksterne kilder.

4 HEADPHONES 
Et 3,5 mm stereohovedtelefonstik.

Brug af AUX IN-stikket
Når du bruger et tv, en dvd-afspiller, en computer, et videospil eller 
en anden lydkilde, kan du forbedre din lytteoplevelse ved at afspille 
lydenheden gennem systemet.

Tilslutning af en lydenhed til systemet kræver et af følgende kabler:

 

3,5 mm lydkabel

 

3,5 mm til RCA-stereokabel

For at få det rigtige kabel kan du kontakte Bose®-kundeservice eller 
besøge en lokal elektronikforretning. Se den lynstartvejledning, 
der ligger i æsken.

Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed
1. Tilslut din lydenhed til AUX IN-stikket på systemets 

tilslutningspanel med et kabel.

2. Tryk på  på fjernbetjeningen.

Den sidste kilde, du lyttede til, bliver aktiv.

3. Tryk og slip , indtil vises på displayet.

4. Start afspilning af musik på lydenheden.

5. Tryk på  eller , og hold knappen nede for at justere 
lydstyrkeniveauet.

Bemærk: Hvis lydstyrkeniveauet på systemet ikke kan øges nok, 
kan lydstyrkeniveauet for den tilsluttede lydenhed øges.

Brug af hovedtelefoner
Til privat lytning kan du tilslutte hovedtelefoner til 
hovedtelefonstikket på systemets bagpanel.

FORSIGTIG:  Langtidseksponering for høj musik kan give 
høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af 
hovedtelefoner, især i længere perioder.

Bemærkninger:

• Ved tilslutning af hovedtelefoner frakobles lyden fra højttalerne 
automatisk. Fordi der kan være stor forskel på lydstyrken 
i hovedtelefonerne og i højttalerne, skal du sørge for at 
reducere systemets lydstyrke, inden du tilslutter eller fjerner 
hovedtelefonerne.

• Når du bruger hovedtelefoner, høres alarmer via 
systemhøjttalerne.

Regulering af hovedtelefonernes lydstyrke:

Tryk og hold nede på  eller  for at justere 
hovedtelefonernes lydstyrke.

Tilslutning af andet udstyr
3. Vælg din vækkekilde:

• BUZZER  er fabriksindstillingen for alarmen.

• Tryk på  for at vælge en radiostation.

• Tryk på  for at vælge et nummer.

4. Tryk på  eller  for at indstille lydstyrkeniveauet 
for den valgte vækkekilde.

5. Tryk på  for at aktivere Alarm 2-opsætningstilstanden.  
Gentag trin 2-4 for at indstille Alarm 2.

6. Tryk på  igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.

Den alarm, du indstiller, slås til, og alarmtidspunktet vises:

Alarmnummer 
og -tid

Brug af alarmerne

Sådan slås en alarm til eller fra
Tryk på  eller  for at slå den valgte alarm til eller fra.

Når en alarm er slået til, vises alarmnummeret og alarmtidspunktet i 
displayets øverste højre hjørne.

Alarmnummer 
og -tid

Brug af snooze

Tryk på touchpad’en 

®

, eller tryk på  på 
fjernbetjeningen.

SNOOZE vises i løbet af den valgte snooze-tid, og derefter lyder 
alarmen igen.

Snooze-tiden er på fabrikken indstillet til 10 minutter. Hvis du vil 
ændre snooze-tiden, kan du finde oplysninger under side 15.

Stop og nulstil en igangværende alarm

Tryk på .

Nulstil en alarm til næste dag, når den er stoppet med snooze
Når du har afbrudt alarmen med snooze, skal du lægge hånden på 
touchpad’en igen og holde den dér i mindst 2 sekunder eller trykke 
på Stop Alarm.
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Tilslutning af andet udstyr

Brug af en ekstern antenne
Systemets netledning bruges som en antenne til FM-radio. Hvis 
du efter justering af netledningens placering stadig oplever dårlig 
modtagelse, skal du muligvis installere en ekstern antenne. 
En ekstern -dipolantenne kan bestilles via Boses kundeservice. 
Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken.

Installation af en ekstern FM-radioantenne
1. Sæt FM-antennens 3,5 mm-stik i FM ANTENNA-stikket.

2. Træk antennens ender så langt væk fra enheden og andet 
eksternt udstyr som muligt for at skabe optimal modtagelse.

FM-antennestik

Bemærk: Mange FM-radiostationer udsender et lodret polariseret 
signal samt (eller i stedet for) et vandret polariseret 
signal. Hvis den vandrette antenneretning ikke giver god 
modtagelse, kan du prøve at hænge antennen lodret.

Installation af en ekstern DIGITAL RADIO-antenne
En ekstern DAB-dipolantenne følger med dit system.

1. Sæt DAB-antennens 2,5 mm-stik i DAB ANTENNA-stikket.

2. Træk antennen i lodret retning som vist med de lodrette pile.

3. Tryk på knappen Mute , og hold den nede for at 
genscanne efter digitale stationer (side).

4. Stil ind og søg efter tidligere manglende stationer eller stationer 
med dårlig modtagelse.

DAB-
antennestik
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Personlig tilpasning af systemet

Opsætningsmenuen
I opsætningsmenuen kan du tilpasse betjeningen af systemet.

Systemindstilling Menupunkt Fabriksindstilling Valgmuligheder Beskrivelse 

Snooze-varighed SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN, 
50 MIN, 60 MIN

Denne indstilling bestemmer, hvor lang tid systemet 
er lydløst, når snooze-funktionen aktiveres.

RDS-oplysninger (Radio 
Data System)

RADIO TEXT- ON ON, OFF Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) systemet til at 
vise RDS-oplysninger.

Kontinuerlig afspilning CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, 
AM, DAB

Bestemmer, hvilken kilde der automatisk skal 
afspilles, når en cd slutter.

Bass Level BASS- NORMAL NORMAL,  
REDUCED

Justerer basniveauet.

Urets tidsformat TIME- 12 HOUR 12-HOUR, 
24-HOUR

Indstiller urets visning til 12-timers (AM/PM) 
eller 24-timers visning.

Højt lysstyrkeniveau 
for display

BRIGHT HI- 10 8-15 Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden 
registrerer lysforhold med meget omgivende lys.

Lavt lysstyrkeniveau 
for display

BRIGHT LO- 4 1-8 Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden 
registrerer lysforhold med meget lidt omgivende lys.

Rumkode ROOM- B _ _ _ – B _ _ _ –, C _ _ – _, 
D _ _ – –, E _ – _ _, 
F _ – _ –, G _ – – _, 
H _ – – –, I – _ _ _, 
J – _ _ –, K – _ – _, 
L – _ – –, M – – _ _, 
N – – _ –, O – – – _

Indstiller rumkoden til systemet, når den er sluttet 
til et Bose link-netværk. Stregerne efter rummets 
bogstav angiver, hvordan mikrokontakterne skal 
indstilles på en Lifestyle®-fjernbetjening.

Kapacitivt 
berøringskontrolelement

TOUCH PAD- ON ON, OFF Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) touchpad’en.

20-minutters 
systemstandbytimer

AUTO OFF- YES YES, NO Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) den 
20-minutters systemstandbytimer. Se ”Tænd eller 
sluk for systemet” på side 8.

Systemnulstilling RESET ALL- NO NO, YES Gendanner systemets fabriksindstillinger.

Ændring af en systemindstilling

1. Tryk og hold Alarm Setup/Menu, indtil -SETUP MENU- vises.

2. Tryk på Tune/MP3 for at gå til det ønskede menupunkt.

3. Tryk på Time + eller Time – for at ændre indstillingen.

4. Tryk på Alarm Setup/Menu for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent i 10 sekunder, så afsluttes 
opsætningsmenuen automatisk.
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Fejlfinding

Problem Gør følgende

Systemet virker ikke • Tilslut systemet til lysnettet.
• Tag netledningen ud af stikkontakten i 10 sekunder, og sæt den derefter i igen. Dette nulstiller systemet.
• Tryk på touch pad’en øverst på systemet (se side 8).

Ingen lyd • Forøg lydstyrken.
• Skub cd’en ud, og isæt den igen.
• Fjern hovedtelefonerne fra systemet (tilslutning af hovedtelefonerne fjerner lyden fra højttalerne).

Dårlig lydkvalitet • Hvis bassen er for høj eller lav, kan du justere basniveauet ved hjælp af opsætningsmenuen (se side 15)
• Hvis du lytter til en ekstern AUX-kilde, skal du bruge et stereokabel, og sørge for, at det er sat helt ind. 

Fjernbetjeningen er 
uforudsigelig eller virker ikke

• Brug fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Kontrollér, at fjernbetjeningsbatteriet er sat i med den positive (+) pol opad.
• Udskift fjernbetjeningens batteri.
• Kontrollér, om der er forstyrrelser fra fluorescerende rumbelysning, sollys eller støv eller snavs på linsen.
• Prøv at placere systemet et andet sted.

AM-modtagelsen er dårlig • Vend systemet lidt den ene vej og derefter den anden vej for at ændre retningen på den interne AM-antenne.
• Flyt enheden længere væk fra et tv, et køleskab, halogenlamper, lysdæmperkontakter eller andet 

elektronisk udstyr, som genererer elektrisk støj.
• Hvis ingen af forslagene fungerer, kan du befinde dig i et område med dårlig AM-signaldækning.

FM-modtagelsen er dårlig • Stræk netledningen så langt ud som muligt. Netledningen fungerer som en FM-antenne (se side 9).
• Se ”Brug af en ekstern antenne” på side 14.

Cd’en afspilles ikke • Vælg cd-kilden, eller tryk på . Cd-ikonet vises på displayet. 
• Ilæg cd’en med tekstsiden opad.
• Kontrollér, at cd’ens overflade er ren. Hvis den ikke er ren, kan du forsøge at rense den.
• Prøv med en anden disk.

Pleje og vedligeholdelse
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Udskiftning af fjernbetjeningens batteri
Placer fjernbetjeningen med forsiden nedad på en plan overflade.

1. Brug en finger, og skub låsetappen til side som vist, og hold 
den nede. Åbn batterirummet.

2. Tag det gamle batteri ud, og isæt det nye med plussymbolet 
(+) opad.

3. Skub forsigtigt batterirummet på plads. Det låser automatisk.

ADVARSEL:  Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for 
børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske 
forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med 
dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. 
Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det 
forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to 
timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet 
ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge 
produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. 
Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet 
slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, 
skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet 
kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske 
forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis 
det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, 
skille det ad, opvarme det til over 100º C eller brænde 
det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. 
UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf 
brugte batterier omgående.

Rengøring
Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.

• Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke 
opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, 
der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

• Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice
Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se den 
lynstartvejledning, der ligger i æsken.

Begrænset garanti
Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede 
oplysninger om den begrænsede garanti findes i 
lynstartvejledningen i kassen. 

Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du i 
lynstartvejledningen. Hvis du undlader at registrere produktet, 
har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og 
New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty eller 
www.bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i 
Australien og New Zealand.

Tekniske oplysninger
vekselstrømseffekt 

220-240V  50/60Hz 60W maks.

Pleje og vedligeholdelse
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