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F O N TO S  B I Z TO N S ÁG I  U TA S Í TÁ S O K

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati 
utasításokat.

 A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre 
és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más 
idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes 
megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás 
összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény 
előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre 
vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv 
alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS
Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő 
egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze 2 óra alatt súlyos belső égést 
okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva 
tartsa. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a távvezérlőt, 
és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelte, vagy az elem 
bármilyen testrészbe került, azonnal forduljon orvoshoz. A robbanás, a tűz és a kémiai égés 
elkerülése érdekében az elemek cseréjekor járjon el körültekintéssel, és kizárólag az 
ügynökségek által jóváhagyott (pl.: UL) CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítium elemeket 
használjon. A használt elemeket megfelelő módon és azonnal dobja ki. Az elemet ne próbálja 
meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni.

Fontos biztonsági utasítások
1. Olvassa el ezeket az utasításokat.

2. Őrizze meg őket.

3. Tartson be minden figyelmeztetést.

4. Tartsa be az összes utasítást.

5. Ne használja a készüléket víz közelében.

6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.

7.  Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

8.  Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő 
berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).

9.  A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a 
dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.

10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.

12.  A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék 
valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy 
a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, 
működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes 
feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások 
szerepelnek.

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti 
gyermekek számára nem alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással 
lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

• A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól 
és párától.

• Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak 
közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.

• Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát 
vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.

• NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.

• NE használja járművekben és hajókon.

• Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, 
az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.

• A belső lézerkomponens által esetlegesen okozott veszélyes radioaktív sugárzás elkerülése 
érdekében a terméket kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A kompakt lemezes (CD) 
lejátszót csak megfelelően képzett szakember állíthatja és javíthatja.

• Az áramütés megelőzése érdekében igazítsa be a széles érintkezőt a széles hálózati aljzatba. 
Teljesen nyomja be.

• A Wave® SoundTouch® hangrendszer (a rendszer és a SoundTouch® talp együtt, vagy a 
SoundTouch® talp külön) nem használható a Bose-tól megvásárolható szekrény alatti/fali konzollal.

• A készülék DAB antennacsatlakozója nem csatlakoztatható CATV (kábeltelevíziós) rendszerhez. 

• NE használja a fülhallgatót huzamosabb ideig magas hangerőn.
 – A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgatót a fül számára kellemes,  
mérsékelt hangerővel használja.

 – Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére/fülébe helyezné a fülhallgatót, majd fokozatosan 
hangosítsa fel az eszközt, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.

• A termékcímke a termék alján található.

1. osztályú lézeres termék

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

Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK az EN/IEC 60825 alapján.

A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje 
hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, 
ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és 
újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet 
védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos 
további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott 
szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a 
berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő 
védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás 
energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően 
helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. 
Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a 
berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés 
ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében 
próbálkozzon az alábbiak egyikével:

• Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.

• Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.

• A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását 
biztosítja.

• Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén 
érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem 
bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, 
az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan 
megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé 
helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a készülék kizárólag beltérben használható, hogy az azonos csatornát használó más 
rendszerekkel ne okozzon káros interferenciát.

SoundTouch® állvány: A berendezés telepítése és működtetése során az eszköz és az emberi test 
között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

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

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://global.Bose.com/Support/WSTIV
http://www.Bose.com/compliance
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J O G S Z A B Á LY I  M E G F E L E LŐ S É G

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget 
tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) 
rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó 
kötelező állapotinformációk

Energiafelhasználási módok

Készenlét Hálózati készenléti

Energiafogyasztás a megadott 
energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz 
bemeneti teljesítmény mellett

≤ 1,0 W minden hálózati típus ≤ 3,0 W

A berendezés ennyi idő elteltével lép 
automatikusan az adott módba

< 2,5 óra ≤ 20 perc elteltével készenléti 
állapotba lép

Energiafogyasztás hálózati készenléti 
módban, ha minden vezetékes port 
csatlakoztatva van, és az összes vezeték 
nélküli hálózati port aktiválva van, 
230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett

NA ≤ 3,0 W

Hálózati port inaktiválási/aktiválási 
folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával 
a készenléti mód aktiválódik. 

Wi-Fi és Bluetooth: Inaktiválásához nyomja le és tartsa 
nyomva a SoundTouch talp hátoldalán lévő Control 
gombot mindaddig, amíg a Wi-Fi állapotjelzője kikapcsol. 
Aktiválásához nyomja meg a Control gombot. 
Ethernet: Inaktiválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. 
Aktiválásához dugja be az Ethernet-kábelt.

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

• Bluetooth/Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

• Bluetooth Low Energy: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

• Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, 
kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE DK IE UK(NI) FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata
Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben

Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrész neve Ólom 
(Pb)

Higany 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Hat 
vegyértékű 

króm 
(Cr(VI))

Polibrómozott 
bifenil (PBB)

Polibrominált 
difeniléter 

(PBDE)

NYÁK-ok X O O O O O

Fémrészek X O O O O O

Műanyag részek O O O O O O

Hangsugárzók X O O O O O

Kábelek X O O O O O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.
O:  Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott 

alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott 
határértéket.

X:  Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy 
homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata
Berendezés neve: Bose® Wave®, típusjelölés: 417788-WMS

Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük

Egység Ólom 
(Pb)

Higany 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Hat vegyértékű 
króm (Cr+6)

Polibrómozott 
bifenilek (PBB)

Polibrómozott difenil-
éterek (PBDE)

NYÁK-ok - ○ ○ ○ ○ ○
Fémrészek - ○ ○ ○ ○ ○
Műanyag részek ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hangszórók - ○ ○ ○ ○ ○
Kábelek - ○ ○ ○ ○ ○
1. megjegyzés:  A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi 

referenciaérték százalékát.
2. megjegyzés: Az „−” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Biztonsági információk
  A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus 
biztonsági frissítések fogadásához végezze el a SoundTouch alkalmazásban a 
termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. Ha nem végzi 
el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.

Feljegyzendő adatok
A gyári szám és a típusszám a panel alján van feltüntetve.

Gyári szám:  __________________________________________________________

Típusszám:  __________________________________________________________

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja 
az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: 
global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

Jogi információk

Licencnyilatkozatok
A hangszóróhoz mellékelt szoftvercsomagokra vonatkozó licencnyilatkozatokat a SoundTouch® 
alkalmazásban vagy a termék IP-címének használatával tekintheti meg. 

A SoundTouch® alkalmazás
1. Az alkalmazásban válassza a Y > Beállítások > Súgó > Jogi információk lehetőséget.

2. Válassza ki a megfelelő licenctípust. 

IP-cím
1. Az alábbi módszerek valamelyikével szerezze be a termék IP-címét:

• SoundTouch® alkalmazás: Az alkalmazásban válassza a Y > Beállítások > Súgó lehetőséget. 
Válassza ki a hangszórót, és tekintse meg az IP-címét.

• Vezeték nélküli útválasztó: További információkért tekintse meg az útválasztó felhasználói 
útmutatóját.

2. A vezeték nélküli hálózatra kapcsolódó egyik eszközön nyissa meg a böngészőt.

3. A megfelelő licencnyilatkozatok megtekintéséhez írja be a következőt: <IP-cím>/licenses.pdf. 

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „8” 2008-at vagy 
2018-at jelöl.

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

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

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

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de 
Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Egyesült királyságbeli importőr: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, 
Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

USA-beli telefonszám: 1-877-230-5639

Az Amazon, a Kindle, a Fire és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. 
vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma és az iTunes az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, 
és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. 
bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen 
technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei 
vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenseswww.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy ábrája a Bose Corporation bejegyzett védjegyei 
az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wave hangrendszer egyedi dizájnja a Bose Corporation Egyesült Államokban és más országokban 
bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más 
országokban.

Bose Corporation központja 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem 
sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon. 

http://global.Bose.com/register
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Mi található a dobozban?
Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő 
összetevők meglétét: 

Wave® hangrendszer SoundTouch® állvány

Távvezérlő Antennaadapter (csak Európában 
és az Egyesült Királyságban)

 

2,5 mm-es dipólus antenna

Tápkábel

 Több elektromos csatlakozózsinórral rendelkezhet. Használja a 
régiójának megfelelő csatlakozózsinórt. 

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést észlel, 
ne használja a rendszert. Forduljon a Bose hivatalos 
viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. 
Az elérhetőségi adatokért látogasson el a 
global.Bose.com/Support/WSTIVglobal.Bose.com/Support/WSTIV weboldalra.

Irányelvek az elhelyezéshez
Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték 
nélküli eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). 
A rendszert ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok 
közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.

A legkiválóbb hangteljesítmény elérése érdekében kövesse az alábbi 
utasításokat:

•  A rendszert helyezze a szoba azon részével ellentétes oldalra, 
ahol a zenét hallgatja.

•  A rendszert a faltól legfeljebb 60 cm-re, és ne közvetlenül a 
sarokba helyezze.

• Helyezze a rendszert stabil, vízszintes felületre.

• A rendszert NE helyezze audio-/videoberendezések tetejére 
(műholdvevők, tévék stb.), vagy bármilyen más olyan készülékre, 
amely hőt termelhet, illetve fém felületre. Az ilyen tárgyak 
által generált hő a rendszer gyenge teljesítményéhez vagy az 
AM-vétellel való interferenciához vezethet.

• A rendszert NE használja nedves környezetben, vagy olyan helyen, 
ahol nedvesség juthat a készülék belsejébe.

• NE helyezzen semmilyen tárgyat a rendszer tetejére.

• A konzolt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat 
közelében kell elhelyezni.

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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A rendszer csatlakoztatása 
a talphoz
A SoundTouch® talp biztosítja a hálózati kapcsolatot a Wave® 
hangrendszer számára.

1. Óvatosan helyezze a Wave® hangrendszert a SoundTouch® 
talp tetejére:

• A Wave® hangrendszert úgy helyezze el, hogy a hátsó 
lábai illeszkedjenek a SoundTouch® talp tetején kialakított 
mélyedésekbe.

• Győződjön meg arról, hogy a Wave® hangrendszer egyenes 
legyen, és a két eszköz szélei egy vonalban legyenek.

2. Dugja be a SoundTouch® talp kábelét a Bose link aljzatba.

Csatlakoztassa a rendszert 
az áramforráshoz
Mielőtt a rendszert a hálózathoz csatlakoztathatná, csatlakoztassa a 
rendszert egy áramforráshoz.

1. A tápkábel kisebbik végét csatlakoztassa az  jelzésű 
aljzathoz.

2. Dugja be a tápkábelt egy elektromos hálózati aljzatba.

Az óra beállítása
1. Tartsa lenyomva a  vagy a  gombot egy 

másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a HOLD TO SET üzenet.

2. Engedje el a kiválasztott Time gombot.

A kijelzőn megjelenik a – CLOCK SET – üzenet.

3. Korábbi időpont megadásához nyomja meg a ,  

későbbi kiválasztásához pedig a gombot. 

4. Öt másodperc elteltével a rendszer kilép az órabeállítási módból.

Megjegyzések: 

• Az óra nem állítható be a SoundTouch®- vagy a Bluetooth®-forráson. 

• A 12 órás (AM/PM) időformátumról 24 órás időformátumra történő 
váltáshoz lásd: „A rendszer személyre szabása”, 21. oldal.

• Ha áramkimaradás miatt, vagy a rendszer tápkábelének 
kihúzása következtében a rendszer áramellátása megszűnik, 
a rendszerbeállítások továbbra is megmaradnak és a rendszer 
az óra beállítását ideiglenesen a tartalékmemóriában tárolja 
(legfeljebb 48 óráig).
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A SoundTouch® alkalmazás segítségével a SoundTouch® rendszert 
beállíthatja és vezérelheti okostelefonjáról, táblagépéről és PC-
jéről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy okoseszközét a rendszer 
távvezérlőjeként használja.

Az alkalmazásból kezelheti a SoundTouch® beállításait, zenei 
szolgáltatásokat adhat hozzá, böngészhet a helyi és a nemzetközi 
internetes rádióállomások között, előbeállításokat adhat meg 
és módosíthat, és zenét játszhat le. A funkciókészlet rendszeres 
időközönként újakkal bővül. 

Megjegyzés: Ha a SoundTouch® alkalmazást már beállította egy 
másik rendszer használatára, lásd: „A rendszer 
hozzáadása egy meglévő fiókhoz”.

A SoundTouch® alkalmazás 
letöltése és telepítése
Töltse le a SoundTouch® alkalmazást az okostelefonra vagy 
a táblagépre.

• Apple-felhasználók: az App Store áruházból tölthetik le az 
alkalmazást

• Android™-felhasználók: a Google Play™ áruházból tölthetik le az 
alkalmazást

• Amazon Kindle Fire-felhasználók: az Amazon Appstore for 
Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást

Az alkalmazás utasításait követve hajtsa végre a beállítási lépéseket: 
vegye fel a rendszert a Wi-Fi hálózatra, hozzon létre SoundTouch®-
fiókot, adjon hozzá zenetárat és ismerkedjen meg a zenei 
szolgáltatások használatával.

A számítógépes beállítás menetét lásd: 25. oldal.

Tipp: Ha beállította a rendszert az otthoni Wi-Fi hálózaton, azt az 
adott hálózaton lévő bármely okostelefonról vagy táblagépről 
vezérelheti. Töltse le a SoundTouch® alkalmazást az 
okoseszközre. A rendszerhez csatlakoztatott összes eszközön 
ugyanazt a SoundTouch-fiókot kell használni.

Meglévő SoundTouch®-
felhasználók
Ha egy másik hangszóróhoz már beállította a SoundTouch® 
alkalmazást, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch® 
alkalmazást.

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz
Az alkalmazásban válassza a  > Beállítások > Hangszóró 
hozzáadása vagy újracsatlakoztatása lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz
Ha a hálózati információk módosulnak, a rendszert hozzá kell adnia 
az új hálózathoz. Ehhez helyezze a rendszert beállítási módba.

1. Az alkalmazásban válassza a  > Beállítások > Hangszóró-
beállítások elemet, és válassza ki a rendszert.

2. Válassza a HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

SoundTouch® tulajdonosi központ
global.Bose.com/Support/WSTIVglobal.Bose.com/Support/WSTIV 

A webhely a tulajdonostámogatási központhoz biztosít hozzáférést, 
így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, 
oktatóanyagokhoz és a videokönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok 
közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire, illetve 
felteheti azokat.

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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Előbeállítások testre szabása
Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, zenei listáihoz, 
előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat 
előbeállítást hozhat létre. A kívánt zenéket bármikor elérheti a 
távvezérlőn lévő gomb lenyomásával.

Az előbeállítások magyarázata
• Az előbeállításokat az alkalmazással és a távvezérlővel rögzítheti.

• Ha az előbeállítást tartalmazó programhely forrása az iTunes vagy 
a Windows Media Player zenetár, győződjön meg róla, hogy a 
zenetárat tartalmazó számítógép be van kapcsolva, és ugyanahhoz 
a hálózathoz csatlakozik, mint a SoundTouch® rendszer.

• Bluetooth módban vagy AUX módban nem állíthatók be 
előbeállítások.

Előbeállítás megadása
1. Indítsa el a kívánt zenét a megfelelő forrásról az alkalmazás 

segítségével.

2. A zenelejátszás közben tartsa lenyomva valamelyik előbeállítás 
gombot a távvezérlőn (két másodpercig). 

A rendszer az előbeállítás rögzítését egy hangjelzéssel nyugtázza.

Előbeállítás lejátszása
Miután személyre szabta az előbeállításokat, a távvezérlővel vagy az 
alkalmazásban válasszon ki egyet a lejátszáshoz.

1. A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az  gombot, 
amíg meg nem jelenik a SOUNDTOUCH üzenet a kijelzőn. 

2. Nyomjon meg egy előbeállítást.

A rendszer elindítja a zenelejátszást. A kijelzőn megjelennek a 
megfelelő információk: a forrástól függően a zeneszám vagy az 
állomás neve.
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Távvezérlő 
A rendszerhez csatlakoztatott zenei források közötti választáshoz, a zenék lejátszásához, a hangerő beállításához és a beállítási menüben való 
navigálásához használja a távvezérlőt (lásd: 21. oldal). 

Megjegyzés: A lenyomva tartást igénylő műveleteknél a gombot 2 másodpercig kell lenyomva tartani.

Lejátszási mód
Kiválaszthatja a CD-k 
lejátszásához alkalmazandó 
véletlenszerű vagy ismétlési 
beállításokat (14. oldal).

Lejátszásvezérlők

Ébresztő beállítása - Menü
Ébresztőbeállítások (lásd: 16. oldal) 
és beállítási menü (lásd: 21. oldal)

Váltás a SoundTouch®, a Bluetooth és az AUX IN 
csatlakozóba csatlakozó eszköz hangja között. 

Elalvási hangjelzés
Ébresztés beállítása szundi funkcióra, a rendszer 
kikapcsolási időzítőjének beállítása, és az 
ébresztési hangjelzés kiválasztása

Felfelé/lefelé mutató ikon és Idő - +
Nyomja meg, ha az éppen lejátszott zeneszám tetszik/
nem tetszik (bizonyos zenei szolgáltatások használatakor), 
vagy használja az óra és az ébresztők beállításához

Memóriagombok
A SoundTouch® (lásd: 8. oldal) vagy az AM/FM 
rádió-előbeállítások megadása (lásd: 12. oldal)

Rádió
Váltás a rádió bekapcsolása 
és az FM/AM kiválasztása 
között (lásd: 12. oldal)
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Érintőpanel
A rendszer felső részének közepén, elöl egy érintésre érzékeny 
vezérlőpanel található.

Gyenge koppintás az érintőpanelen:

• A rendszer be- és kikapcsolása.

• Szundi bekapcsolása ébresztés közben (lásd: 17. oldal).

• Az ébresztést visszaállítja a következő napra (lásd: 17. oldal).

Kapcsolja be a rendszert
A rendszer kétféleképpen kapcsolható be:

Távvezérlő

• Nyomja meg a  gombot. 

• A ,  vagy  gombbal a kiválasztott forrással 
kapcsolhatja be a rendszert.

Megjegyzés: A  gombban nem lehet bekapcsolni a kábellel 
csatlakozó audioeszközöket. Először az eszközt 
kapcsolja be.

Érintőpanel
Koppintson az érintőpanelre. A készülék az utoljára hallgatott 
forrásra vált. 

Készenléti mód
Ha a gombot 24 óra elteltével sem nyomja meg, a rendszer 
készenléti módba (kikapcsolt állapotba) lép. Ha a 18 perces 
készenléti időzítő engedélyezve van, a rendszer automatikusan 
készenléti állapotba lép, ha 18 percig nem történik hanglejátszás 
vagy gombnyomás. A 18 perces készenléti időzítővel kapcsolatos 
további tudnivalók: „A beállítási menü”, 21. oldal. 

Ha a rendszer a hálózathoz csatlakozik, készenléti módba kapcsolva 
a hálózati kapcsolat is fennmarad.

A hangerő módosítása
A távvezérlővel:

• A hangosításhoz nyomja meg a  gombot.

• A halkításhoz nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn a hangerőt a VOLUME - 0 (néma) és 99 (hangos) közötti 
érték jelzi.

Ha a rendszer ki van kapcsolva, a hangerő csak 10 és 75 között állítható. 

A rendszer elnémítása
A némításhoz, illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a 

 gombot.

Megjegyzés: Némított állapotban a  gomb lenyomásával 
csökkentheti a rendszer hangerejét, mielőtt 
visszakapcsolná a hangot.

A kijelzőn látható üzenetek

Forrásjelzések:  
CD, FM, AM és AUX 

Lejátszási mód Óra Ébresztés állapota

Forrás- és rendszerinformációk
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Mobileszközök csatlakoztatása
A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével lejátszhatja 
a Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonokon, táblagépeken, 
számítógépeken vagy más hangeszközökön tárolt zenét a 
SoundTouch® rendszeren.

Mielőtt zenét játszhatna le a mobileszközén, azt csatlakoztatni kell a 
rendszerhez. 

1.  A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az  gombot, amíg a 
kijelzőn meg nem jelenik a „Csatlakoztatásra kész” üzenet.

Tipp:  Adott eszköz csatlakoztatásához tartsa lenyomva egy 
másodpercig az  gombot.

2. A mobileszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

Tipp: A Bluetooth funkció általában a Beállítások menüben 
található. 

3. Válassza ki a használt Wave rendszert az eszköz listájáról.

Tipp: Keresse meg azt a nevet, amelyet a Wave rendszerhez 
megadott a SoundTouch® alkalmazásban. Ha a Wave 
rendszernek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve 
fog megjelenni.

A csatlakoztatást követően a rendszer hangjelzést ad.

Mobileszközök újbóli 
csatlakoztatása
Mobileszközökről zenét játszhat le a rendszeren. Ha a rendszer 
hatósugarában több párosított eszköz is található, a rendszer 
ahhoz a legutoljára párosított eszközhöz kapcsolódik, amelyikről 
zenét játszott le. A párosított eszköz 1-2 percen belül csatlakozik a 
rendszerhez. A rendszer állapotjelzője jelzi a kapcsolat állapotát.

Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével

1.  A távvezérlőn nyomogassa mindaddig a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a Bluetooth keresésére vonatkozó üzenet a kijelzőn.

A rendszer a hatósugarában lévő legutoljára párosított 
eszközhöz kapcsolódik. Ha ez az eszköz nincs a hatótávolságon 
belül, a rendszer a párosítási listán végighaladva megkeresi azt 
az eszközt, amelyik rendelkezésre áll.

2. Játsszon le zenét az eszközön. 

Megjegyzés: Ha a rendszerhez mobileszköz csatlakozik, 
és szeretne másik mobileszközhöz csatlakozni, lásd: 
„Mobileszközök csatlakoztatása.”

Csatlakozás a párosított eszköz Bluetooth 
funkciójának használatával
1. A mobileszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

2. Válassza ki a használt SoundTouch® rendszert a listán.

A rendszer bekapcsol, és egy hangjelzést hallat.

A rendszer Bluetooth párosítási 
listájának törlése
Amikor a rendszerhez mobileszközt csatlakoztat, a kapcsolat felkerül 
a rendszer párosítási listájára. Ha egy adott eszközhöz nem sikerül 
kapcsolódni, lehet, hogy törölni kell a párosítási lista tartalmát. 
Miután törölte a listát, az eszközt ismét csatlakoztatni kell.

A távvezérlőn tartsa lenyomva a  gombot (kb. 10 másodpercig), 
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a párosítási lista törléséről 
tájékoztató üzenet.

A rendszer készen áll egy másik eszköz csatlakoztatására.

A SoundTouch® alkalmazás használata
A párosítási lista tartalmát az alkalmazás segítségével is törölheti.

1. Az alkalmazásban válassza a  > BEÁLLÍTÁSOK > Hangszóró-
beállítások elemet, és válassza ki a rendszert.

2. Nyissa meg a Bluetooth menüpontot, és törölje a párosítási 
lista tartalmát.



1 2  -  M A G YA R

R Á D I Ó

AM- vagy FM-rádió hallgatása

A távvezérlőn nyomja meg a  gombot, ha a rendszert az 
utoljára kiválasztott forrással szeretné bekapcsolni. Az FM és az AM 
rádióállomások közötti váltáshoz nyomogassa a  gombot.

Ha az FM rádiót választja, megjelennek az aktuális rádióadó Radio 
Data System (RDS) információi. Ez a beállítási menüben található 
RADIO TEXT beállítással módosítható. Ha szeretné letiltani az RDS 
funkciót, és csak az állomás frekvenciáját szeretné látni, módosítsa a 
RADIO TEXT beállítást OFF (kikapcsolva) értékre (lásd: „A rendszer 
személyre szabása”, 21. oldal).

RDS ON (RÁDIÓ SZÖVEG- BE) RDS OFF (RÁDIÓ SZÖVEG- KI)

Hangolás egy AM-/FM-állomásra
A hangolás alatt az állomás frekvenciája a kijelző középső részén 
jelenik meg.

Állomás frekvenciája 

Gomb Funkció

 Alacsonyabb frekvenciájú, erős jellel rendelkező 
állomás keresése.
Magasabb frekvenciájú, erős jellel rendelkező 
állomás keresése.
• Manuális hangolás alacsonyabb frekvenciára.

• Tartsa lenyomva a frekvencia értékének gyors 
csökkentéséhez.

• Manuális hangolás magasabb frekvenciára.

• Tartsa lenyomva a frekvencia értékének gyors 
növeléséhez.

Megjegyzés: Gyenge AM-vétel esetén fordítsa el a rendszert az 
óramutató járásával megegyező vagy ellentétes 
irányba a jobb AM-vétel érdekében. Gyenge FM-
vétel esetén győződjön meg arról, hogy a hálózati 
csatlakozózsinór a lehető legjobban ki legyen 
egyenesítve. Az FM-vétel külső FM-antenna 
felszerelésével javítható (lásd: 20. oldal).

AM-/FM-rádióállomások tárolása 
előbeállításként
A készülék hat FM- és hat AM-rádióállomás tárolását teszi lehetővé, 
amelyek az előbeállításokkal gyorsan előhívhatók. Új állomás 
mentésekor a rendszer felülírja az adott állomásszámhoz tartozó 
korábban mentett állomást.

1. Hangoljon a tárolni kívánt állomásra.

2. Tartsa lenyomva valamelyik előbeállítást, amíg meg nem hall egy 
kettős hangjelzést. 

A kijelzőn megjelenik az előbeállítás száma és az állomás 
frekvenciája.

AM-/FM-rádió előbeállításának lejátszása
Nyomja meg a távvezérlő valamelyik előbeállítás gombját a 
korábban rögzített FM- vagy AM-állomásra történő hangoláshoz.

Az FM-vétel javítása
A tökéletes FM-rádióvétel érdekében tekerje le, és egyenesítse 
ki a hálózati csatlakozózsinórt. A hálózati csatlakozózsinór 
antennaként működik.
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DIGITÁLIS RÁDIÓ hallgatása
A rendszer III-as hangsávú digitális rádióadásokat képes fogadni 
(csak DAB, DAB+ és DMB formátumban).

Miután kiválasztotta a DIGITÁLIS RÁDIÓÁLLOMÁST, az alábbi 
ábrához hasonló módon megjelennek az állomásra vonatkozó 
információk.

IdőKiválasztott 
forrás

Beállítás 
száma

Állomás információi (lásd: 10. oldal).

Megjegyzések:

• Amikor először választja a DIGITAL RADIO gombot, a rendszer 
megkezdi az elérhető digitális rádióadók keresését, és a kijelzőn 
néhány percig a „PLEASE WAIT SCANNING” üzenet jelenik meg.

• Ha a rádió az Ön körzetében nem talál digitális rádióállomást, 
előfordulhat, hogy fel kell szerelnie a rendszerhez mellékelt külső 
antennát. (Lásd: 20. oldal).

Hangolás egy digitális rádióállomásra
A digitális rádió ábécé-sorrendben hangol az állomásokra. 
Az elsődleges állomások neve ábécé-sorrendben jelenik meg, 
mögöttük pedig a másodlagos állomásnevek láthatók.

Gomb Funkció

 Az előző állomásra hangolás.

A következő állomásra hangolás.

Böngészés a rendelkezésre álló adók között
Az aktuális állomás hallgatása közben a digitális rádióval böngészhet 
a rendelkezésre álló adók között.

Gomb Funkció

 
• Visszafelé lépeget a digitális rádióállomások között.

• A digitális rádióállomások közötti gyors visszafelé 
lépkedéshez tartsa lenyomva.

• Előre lépeget a digitális rádióállomások között.

• A digitális rádióállomások közötti gyors előre 
lépkedéshez tartsa lenyomva.

Visszatérés az előzőleg kiválasztott adóra.

Előrelépés az előzőleg kiválasztott adóra.

Megjegyzés: Ha a Seek/Track (  ) gombot több, mint egy 
másodpercre felengedi, a rádió a kijelzőn látható 
állomásra hangol.

Digitális rádióállomások tárolása
A készülék hat DIGITÁLIS rádióállomás tárolását teszi lehetővé, 
amelyek az előbeállítás-gombokkal gyorsan előhívhatók.

1. Hangoljon egy csatornára.

2. Tartsa lenyomva a hat előbeállítás egyikét, amíg meg nem hall 
egy kettős hangjelzést.

A kijelzőn megjelenik az előbeállítás száma és az állomás 
információi.

Elsődleges állomások és másodlagos 
szolgáltatások
Az elsődleges digitális rádióállomások és másodlagos szolgáltatások 
hangolása azonos módon történik.

Az elsődleges digitális rádióállomások általában az FM-adókéval 
azonos óraszámban sugározzák a műsoraikat. Ha egy elsődleges 
digitális rádióállomás sugárzása a műsor hallgatása közben 
megszűnik, vagy a jelerősség nullára csökken, a kijelzőn két 
másodpercig az UNAVAILABLE (nem érhető el) üzenet látható.

A másodlagos szolgáltatás az elsődleges digitális rádióállomáshoz 
van társítva. Előfordulhat, hogy egy másodlagos szolgáltatás 
csak időszakosan, és az elsődleges digitális rádióállomástól eltérő 
műsort sugároz.

Ha egy másodlagos szolgáltatás sugárzása a műsor hallgatása 
közben megszűnik, vagy a jelerősség nullára csökken, a kijelzőn 
két másodpercig az OFF AIR (nem sugároz) üzenet látható. 
Ezután a digitális rádió átvált a kapcsolódó elsődleges digitális 
rádióállomásra.

Ha a rádió alacsony jelerősségű elsődleges digitális rádióállomásra 
vagy a másodlagos szolgáltatásra van hangolva, a kijelzőn felváltva a 
LOW SIGNAL (alacsony jelerősség) üzenet és az állomás neve látható.
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Digitális rádióállomások újrapásztázása
A DIGITAL RADIO mód kiválasztása esetén bármikor újrapásztázhatja 
az elérhető digitális rádióállomásokat. Ez a funkció a rendszer 
áthelyezése vagy külső antenna csatlakoztatása esetén hasznos.

1. Tartsa lenyomva a  gombot, amíg meg nem jelenik az 
AUTOSCAN, majd a PRESS PRESET 3 TO CONFIRM üzenet.

2. Nyomja meg a  előbeállítás-gombot. 

A kijelzőn a pásztázás befejezéséig a PLEASE WAIT SCANNING 
üzenet látható. A pásztázás befejezése után a készülék az első 
elsődleges állomásra kapcsol.

Rádióadó információinak megjelenítése
Az aktuálisan hallgatott digitális állomásról háromféle információ 
jeleníthető meg:

Állomás neve 
(alapértelmezett 
beállítás):

Aktuális program 
tartalma:

Programtípus:

Az állomásinformációk megjelenítési módja közötti váltásához 
nyomja meg a Play Mode gombot, amíg a kívánt információ meg 
nem jelenik.

Az állomás jelerősségének megjelenítése
Az aktuális állomás jelerőssége a teljes jelerősség százalékában és az 
ehhez tartozó osztályozással együtt jelenik meg. Az aktuális állomás 
jelerősségének megtekintéséhez tartsa nyomva a Play Mode gombot.

Jel Osztályozás

0–19 Alacsony

20–39 Gyenge

40–79 Közepes

80–89 Jó

90–100 Nagyon jó

Megjegyzés: Ha az állomás UNAVAILABLE (nem érhető el) vagy 
OFF-AIR (nem sugároz), akkor nem áll rendelkezésre 
információ a jelerősségről.

Audio CD-k lejátszása
Helyezze be a lemezt a feliratos oldalával felfelé a kijelző alatt 
található CD-nyílásba.

A CD-lejátszó behúzza a lemezt és megkezdi a lejátszást.

Megjegyzés: A távvezérlőn nyomja le a  gombot, ha nem a 
CD-forrás van kiválasztva.

CD lejátszásakor a CD-forrás adatai a következőképpen jelennek 
meg a kijelzőn:

Kiválasztott forrás

Lejátszási 
mód

Idő

Zeneszám sorszáma A zeneszámból eltelt idő

Gomb Funkció

 Az audió szüneteltetése és lejátszása közötti váltás.

• Az aktuális műsorszám elejére történő ugrás.

• Kétszer megnyomva az előző szám elejére ugrás.

Ugrás a következő számra.

Lenyomva tartva a műsorszámon belüli visszafelé lépéshez.

Lenyomva tartva a műsorszámon belüli előre való lépéshez. 

• CD leállítása.  
Újból megnyomva: a CD kiadása.

• Lenyomva tartva: a CD kiadása.

Megjegyzések: 

• Egy korábban megállított CD lejátszása mindig a megállítás 
helyétől folytatódik.

• Ha a CD kiadása után 10 másodpercig nem veszi ki a lemezt a CD-
lejátszó nyílásából, a CD-lejátszó visszahúzza a CD-t a lejátszóba 
és újra betölti a lemezt.

FIGYELMEZTETÉS:  NE tegyen mini CD-ket vagy nem kör alakú 
CD-ket a lemezjátszóba. Előfordulhat, hogy 
a készülék nem tudja megfelelően olvasni és 
kiadni ezeket a lemezeket.
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MP3 CD-k lejátszása
A rendszer CD-R és CD-RW lemezeken rögzített MP3 formátumú 
zenefájlok lejátszására képes. 

Gomb Funkció

 
• Az aktuális műsorszám elejére történő ugrás.

• Kétszer megnyomva az előző szám elejére ugrás.

Ugrás a következő számra.

Ugrás az előző mappára.

Ugrás a következő mappára.

MP3 formátumú CD-n navigáláskor a mappaszám és a zeneszám 
száma jelenik meg a kijelzőn:

Zeneszám sorszámaMappa sorszáma

A gyökérszintet a 00-ás mappaszám jelöli. A zeneszám lejátszásának 
megkezdése után a kijelzőn megjelenik az előadó neve, a szám címe 
és a zeneszámból eltelt idő:

A zeneszámból eltelt időAz előadó neve és a dal címe

Megjegyzések:

• Ha rendelkezésre áll az előadó neve és a zeneszám címe, 
akkor zenei fájlokat tartalmazó CD-k esetében ezek az adatok is 
megjelennek a kijelzőn.

• Az MP3 CD-k hangminősége olyan tényezőktől függ, mint a 
kódolás bitrátája, a mintavételezési frekvencia és az alkalmazott 
kódolás típusa. A rendszer legalább 64 kbit/s-os bitrátával és 
legalább 32 kHz-es mintavételezési frekvenciával kódolt MP3 
formátumú CD-k lejátszását teszi lehetővé. A Bose legalább 
128 kbit/s-os bitráta és 44,1 kHz-es mintavételezési frekvencia 
használatát javasolja.

• A rögzített CD-R és CD-RW lemezek lejátszási minősége a CD 
rögzítési folyamatától és a lemez rögzítéséhez használt szoftvertől 
függ. A nem megfelelően rögzített zenei CD-k a rendszer nem várt 
működését okozhatják.

CD-lejátszási módok
Nyomja meg, majd engedje fel a  gombot a lejátszási mód 
kiválasztásához:

Üzemmód CD MP3 Leírás

NORMAL 
PLAY

  A számokat egymás után játssza le.

SHUFFLE 
DISC

  Minden zeneszám lejátszása egyszer, 
véletlenszerű sorrendben.

SHUFFLE RPT  Minden műsorszám ismétlése véletlenszerű 
sorrendben, amely a lemez minden egyes 
ismétlésekor változik.

REPEAT DISC   A lemez ismétlése az elejéről az utolsó 
műsorszám lejátszása után.

REPEAT 
TRACK

  A kiválasztott szám folyamatos lejátszása.

SHUFFLE 
FLDR

 A kiválasztott mappa minden 
zeneszámának lejátszása véletlenszerű 
sorrendben (csak MP3).

SHUF RPT 
FDR

 A kiválasztott mappa összes 
zeneszámának ismétlése véletlenszerű 
sorrendben (csak MP3), amely a mappa 
minden egyes ismétlésekor változik.

SHUFF RPT 
CD

 A lemez minden műsorszámának ismétlése 
véletlenszerű sorrendben, amely a lemez 
minden egyes ismétlésekor változik.

REPEAT 
FOLDR

 Egy adott mappa minden műsorszámának 
ismétlése, egymás utáni sorrendben (csak 
MP3).

Megjegyzés: Egy CD behelyezésekor a lejátszási mód visszaáll 
NORMAL PLAY módba.
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A rendszer két, egymástól független ébresztéssel rendelkezik:  
 és .

Mindkét ébresztéshez a következő paraméterek állíthatók be:

• Idő

• Ébresztés forrása: hangjelzés, rádió, CD vagy SoundTouch®

• Hangerő

Az ébresztő beállítása

1. Nyomja meg a  gombot.

Az ébresztés száma és az idő villog (A), majd a kijelzőn 
megjelennek az 1. ébresztés beállításai (B).

A

B

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot az ébresztési idő 
megadásához.

3. Válassza ki az ébresztés forrását:

• A hangjelzés kiválasztásához nyomja meg a  gombot 
(gyári ébresztési beállítás).

• Nyomja meg a  gombot egy tetszőleges rádióadó vagy 
rádió-előbeállítás kiválasztásához.

• Nyomja meg a  gombot egy zeneszám kiválasztásához.

• Nyomja meg a  gombot egy tetszőleges SoundTouch® 
előbeállítás kiválasztásához.

•  Ha a SoundTouch® alkalmazást használja, csak előbeállítás 
választható ébresztési forrásként.

4. A  és  gombokkal állítsa be az ébresztési forrás 
hangerejét.

5. Nyomja meg az  gombot a 2. ébresztéshez tartozó beállítási 
módba való belépéshez. 

Ismételje meg a 2–4. lépéseket a 2. ébresztés beállításához.

6. Nyomja meg újra az  gombot az ébresztés beállítási módból 
való kilépéshez.

Az ébresztés időpontját ezzel beállította. Az időpont megjelenik 
a kijelzőn:

Ébresztés száma és 
időpontja

Az 1. és a 2. ébresztés beállításainak 
megtekintése

1. Nyomja meg az  gombot az ébresztésbeállítási módba 
történő belépéshez, és az 1. ébresztés beállításainak 
megtekintéséhez.

2. Nyomja meg újra a 2. ébresztés beállításainak megtekintéséhez.

3. Nyomja meg újra az ébresztés beállítási módból történő 
kilépéshez.

Ébresztés üzenetei
Ha az ébresztés be van állítva, az ébresztési üzenetek a kijelző jobb 
felső sarkában lesznek láthatóak.

1. ébresztés időpontja

1. ébresztés

2. ébresztés

2. ébresztés időpontja

AM

PM

AM

PM
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Ébresztés be- és kikapcsolása
Nyomja meg az  vagy  gombot a kiválasztott ébresztés 
be- vagy kikapcsolásához.

Bekapcsolt ébresztés esetén az ébresztés száma és időpontja 
megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.

Ébresztés száma 
és időpontja

A szundi bekapcsolása
Koppintson az érintőpanelre, vagy nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn a szundi megadott időtartamáig a SNOOZE felirat látható, 
majd az ébresztés újra megszólal.

A szundi gyárilag beállított időtartama 10 perc. A szundi időtartamának 
beállítása: „A rendszer személyre szabása”, 21. oldal.

Az ébresztés leállítása és alaphelyzetbe 
állítása

Nyomja meg a  gombot. 

A szundira kapcsolt ébresztés aktiválása a 
következő napra
Az ébresztés szundijának bekapcsolása után tegye a kezét újra az 
érintőpanelre, és tartsa ott legalább 2 másodpercig, vagy nyomja 
meg a  gombot.

Az elalvásidőzítő beállítása
Az elalvásidőzítő egy adott idő elteltével kikapcsolja a rendszert.

A  gomb ismételt megnyomásával az elalvásidőzítőt 10 perces 
időközzel léptetheti (10 és 90 perc között). Az alapértelmezett gyári 
beállítás a 30 perc.

10 másodperc elteltével a rendszer kilép az elalvásidőzítő-
beállítási módból.

Megjegyzés: Ha a rendszer ki van kapcsolva, a  
megnyomásakor a rendszer elalvásidőzítő módba lép.

A hátralévő elalvási idő megtekintése

Az elalvásidőzítő beállítása után a  gomb megnyomásával 
tekintheti meg a kikapcsolásig hátralévő időt.

Az elalvásidőzítő kikapcsolása
Nyomja meg többször a  gombot, amíg a képernyőn meg nem 
jelenik a SLEEP - OFF felirat.
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A rendszer csatlakoztatása
A csatlakozópanel lehetővé teszi külső eszközök csatlakoztatását.

5

21 3 4

6 7 8 9 10 11

1 ANTENNA

2,5 mm-es DAB és 3,5 mm-es FM-antennacsatlakozók (lásd: 20. oldal).

2 BoseLink csatlakozó

Bemeneti csatlakozó a SoundTouch® talphoz.

3 AUX IN csatlakozó

3,5 mm-es sztereó bemeneti csatlakozó külső forráshoz (lásd: 19. oldal).

4 FEJHALLGATÓ

3,5 mm-es bemeneti csatlakozó fejhallgatókhoz (lásd: 19. oldal).

5 Vezérlőgomb

Wi-Fi letiltása, beállítási mód elindítása, vagy a SoundTouch® talp újraindítása (lásd: 22. oldal).

6 Wi-Fi állapotjelző:

• Villogó fehér fény – Wi-Fi hálózat keresése

• Folyamatos fehér fény (halvány) – A rendszer ki van kapcsolva és a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik

• Folyamatos fehér fény (erős) – A rendszer be van kapcsolva és a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik

• Folyamatos borostyánsárga fény – A rendszer beállítási módban van

• Nem világít – A Wi-Fi hálózati kapcsolat letiltva, vagy a rendszer Ethernet hálózathoz csatlakozik

7 Ethernet-csatlakozó

Vezetékes hálózati csatlakozáshoz.

8 SETUP A

USB Mikro-B csatlakozó a hálózat számítógép segítségével történő beállításához. 

9 SETUP B*
„A” típusú szabványos USB-csatlakozó későbbi használat céljára fenntartva.

10 SERVICE feliratú csatlakozó

Szervizfunkciókhoz fenntartva. A vásárló nem használhatja.

11 SoundTouch® talp Bose link kábele

Csatlakoztassa a Bose link csatlakozóba. A SoundTouch® talp áramellátását és vezérlését biztosítja.

*Az USB-csatlakozók nem alkalmasak okostelefonok, táblagépek és hasonló eszközök töltésére.



 M A G YA R  -  1 9

M Á S  K É S Z Ü L É K K A P C S O L ATO K

Audioeszköz csatlakoztatása
Tévékészülék, DVD-lejátszó, számítógép, videojáték vagy más 
audioeszköz használata esetén fokozhatja a hangzás élményét, ha az 
audioeszköz hangját a rendszeren szólaltatja meg.

Az audioeszközök rendszerhez történő csatlakoztatásához a 
következő kábelek valamelyike szükséges:

VAGY

3,5 mm-es audiokábel 3,5 mm-es RCA-kábel

A megfelelő kábel beszerzése érdekében forduljon a Bose 
ügyfélszolgálatához, vagy keressen fel egy helyi elektronikai áruházat.

1. A kábel segítségével csatlakoztassa az audioeszközt a rendszer 
csatlakozópaneljén található AUX IN aljzatba.

2. A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az  gombot, 
amíg meg nem jelenik az  üzenet.

3. Indítsa el a zenelejátszást az audioeszközön.

4. A hangerő szabályozásához nyomja le a  vagy a 
 gombot.

Megjegyzés: Ha a rendszer hangerejét tovább nem lehet növelni, 
növelje a csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.

Fejhallgató csatlakoztatása
Ha a zenét egyedül szeretné hallgatni, csatlakoztassa a fejhallgatót a 
fejhallgató-csatlakozóba.

FIGYELMEZTETÉS: A hangos zene huzamosabb ideig történő 
hallgatása hallássérülést okozhat. Fejhallgató 
használatakor ne alkalmazzon túlzott hangerőt, 
illetve ügyeljen arra, hogy azt ne alkalmazza 
huzamosabb ideig.

Megjegyzések:

• Amikor bedugja a fejhallgatót, a rendszer hangszórói elnémulnak, 
amikor pedig kihúzza, újból szólni kezdenek. Mivel a fejhallgató 
hangereje eltérhet a hangszórók hangerejétől, a fejhallgató 
csatlakoztatása vagy kihúzása előtt halkítsa le a rendszert.

• Ha a fejhallgató használata közben ébresztés történik, az ébresztés 
hangja a rendszer hangszóróin szólal meg.

A fejhallgató hangerejének szabályozása
A fejhallgató hangerejének szabályozásához nyomja meg a 
vagy a  gombot.
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Csatlakoztatás külső antennához
A rendszer hálózati csatlakozózsinórja FM-antennaként működik. 
Ha a hálózati csatlakozózsinór pozíciójának beállítása után is 
gyenge vételt tapasztal, előfordulhat, hogy külső antennát kell 
felszerelnie. A külső dipólus antenna a Bose ügyfélszolgálatától 
szerezhető be. Az elérhetőségi adatokért látogasson el a 
global.Bose.com/Support/WSTIVglobal.Bose.com/Support/WSTIV weboldalra.

Külső FM-rádió antenna felszerelése
1. Dugja az FM-antenna 3,5 mm-es dugaszát a rendszer hátoldalán 

lévő FM ANTENNA feliratú csatlakozóba. 

2. Az optimális vétel érdekében húzza az antenna két végét a lehető 
legtávolabb a készüléktől és más külső eszközöktől.

FM-antenna 
csatlakozója

Megjegyzés: Sok FM rádióállomás a horizontálisan polarizált jelek 
mellett vagy helyett vertikálisan polarizált jeleket 
sugároz. Ha a vízszintesen beállított antenna nem 
biztosít megfelelő vételt, próbálja meg az antennát 
függőlegesen felfüggeszteni.

Külső DIGITÁLIS rádióantenna felszerelése
A rendszer tartozéka egy DAB dipólus antenna.

1. Csatlakoztassa a DAB dipólus antenna 2,5 mm-es csatlakozóját a 
DAB ANTENNA csatlakozóhoz.

2. Húzza ki az antennát a függőleges nyilaknak megfelelő 
függőleges irányban.

3. Tartsa lenyomva a  gombot a digitális állomások 
újrapásztázásához (lásd:13. oldal).

4. Hangoljon a korábban hiányzó, vagy rossz vétellel rendelkező 
állomás(ok)ra, és ellenőrizze a vétel minőségét.

DAB-antenna 
csatlakozója

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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A beállítási menü
A rendszer működését a beállítási menü segítségével szabhatja igényeinek megfelelően.

Rendszerbeállítás Menüelem
Gyári 
beállítás

Beállítási 
lehetőségek Leírás 

Szundi időtartama SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN, 
50 MIN, 60 MIN

A szundi időtartamát határozza meg.

Radio Data System (RDS) 
információk

RADIO TEXT- ON ON, OFF Az RDS-információk kijelzésének engedélyezése (ON) 
vagy letiltása (OFF).

Folyamatos lejátszás CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, AM Megadja, hogy melyik forrásról folytatódjon a lejátszás miután egy 
CD véget ért.

Mélyhangszint BASS- NORMAL NORMÁL,  
CSÖKKENTETT

A mélyhangszint beállítása.

Óra időformátuma TIME- 12 HOUR 12-HOUR, 24-HOUR 12 órás (de./du.) vagy 24 órás formátumú időkijelzés beállítása.

Kijelző fényereje erős fényben BRIGHT HI- 10 8-15 A kijelző fényerejének beállítása, ha a fények túl erősek.

Kijelző fényereje sötét 
környezetben

BRIGHT LO- 4 1-8 A kijelző fényerejének beállítása, ha a környezet túl sötét.

Szobakód

(SoundTouch® talp használata 
esetén nem alkalmazható.)

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

A Bose link hálózathoz csatlakoztatott Wave® SoundTouch® 
hangrendszer szobakódjának beállítása.  
A szobakód utáni vonalak jelzik a mikrokapcsolók beállítását a 
Lifestyle® távvezérlőn.

Kapacitív érintéses kezelés TOUCH PAD- ON ON, OFF Az érintőpanel engedélyezése (ON) vagy letiltása (OFF).

18 perces rendszeridőzítő AUTO OFF- YES YES, NO A 18 perces rendszer készenléti időzítő engedélyezése (ON) 
vagy letiltása (OFF) (lásd: 10. oldal).

A gyári beállítások visszaállítása RESET ALL- NO NO, YES A rendszer visszaállítása a gyári alapértékekre.

Rendszerbeállítások módosítása

1. Tartsa lenyomva az  gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a -SETUP MENU- felirat.

2. Nyomogassa mindaddig a  gombot, amíg a módosítani kívánt elem meg nem jelenik.

3. Nyomja meg a  vagy a  gombot az érték vagy kiválasztás módosításához.

4. Nyomja meg az  gombot a beállítási menüből történő kilépéshez, vagy várjon, amíg a beállítási menü 10 másodperc múlva bezárul.
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A Wi-Fi® funkció letiltása
1. Tartsa lenyomva (8–10 másodpercig) a talp vezérlőgombját.

2. Amikor a Wi-Fi állapotjelzője kikapcsol, engedje fel a 
vezérlőgombot.

A Wi-Fi funkció újbóli 
engedélyezése
Kapcsolja be a rendszert a távvezérlővel.

A SoundTouch™ talp újraindítása
Több mint 10 másodpercig tartsa lenyomva, majd engedje fel a 
SoundTouch® talp hátoldalán lévő vezérlőgombot. A talp néhány 
másodperc múlva újra bekapcsol, és újracsatlakozik a hálózathoz.

Megjegyzés: Az újraindítás a SoundTouch® előbeállításokat vagy a 
mentett hálózati adatokat nem érinti.

A SoundTouch® talp újraindítása
A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és 
hálózati beállítást a rendszerről, és visszaállítja az eredeti gyári 
beállításokat.

Az Ön SoundTouch®-fiókja, ideértve az előbeállításokat is, továbbra 
is megmarad, de azok csak akkor lesznek ismét a rendszerhez 
társítva, ha ugyanazt a fiókot használja ismét a rendszer 
beállításához.

1. Győződjön meg róla, hogy a SoundTouch® talp kábele csatlakozik 
a Bose link csatlakozóba.

2. Húzza ki a rendszert az elektromos hálózatból.

3. Nyomja meg tartsa lenyomva a SoundTouch® talp hátoldalán lévő 
vezérlőgombot.

4. A vezérlőgomb nyomva tartása közben csatlakoztassa a 
rendszert újra az elektromos hálózathoz.

5. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot öt másodpercig.

A rendszer újraindul.

6. Indítsa el a SoundTouch® alkalmazást, majd adja hozzá a 
rendszert a hálózathoz (lásd: 7. oldal). 
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Cserélje ki a távvezérlő elemét
1. Helyezze a távvezérlőt az előlapjával lefelé, egy sík felületre.

2. Az ábrán jelölt módon nyomja oldalra, és tartsa úgy az ujjával az 
elemtartó fedelének reteszét. Csúsztassa el az elemtartó rekesz 
fedelét a kinyitáshoz.

3. Vegye ki a régi elemet, és helyezze be az újat a pozitív (+) 
jellel felfelé.

4. Óvatosan csúsztassa vissza az elemtartó rekesz fedelét. A fedél 
retesze automatikusan bezár.

VIGYÁZAT:  Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva 
tartsa. Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai 
égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő egy 
gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze 
két óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos 
sérüléshez vezethet. Ha az elemtartó rekesz nem 
zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, 
és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, 
hogy az elemet lenyelte, vagy az elem valamelyik 
testrészébe került, azonnal forduljon orvoshoz. 
A helytelenül kicserélt vagy rosszul kezelt gombelem 
felrobbanhat, vagy tüzet, illetve kémiai égést okozhat. 
Az elemeket tilos újratölteni, szétszerelni, 100 °C-nál 
magasabb hőmérsékletre hevíteni vagy elégetni. 
Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) 
CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítiumelemet 
használjon. Az elhasznált elemet azonnal kezelje 
hulladékként.

A rendszer tisztítása
• A rendszer felületét puha, száraz kendővel tisztítsa. A rendszer 

rácsát kis szívóerőre állított porszívóval is megtisztíthatja.

• Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében. 
Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, 
ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.

• Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat
A rendszer használatával kapcsolatos további információk: 
global.Bose.com/Support/WSTIVglobal.Bose.com/Support/WSTIV

Korlátozott garancia
A Bose® Wave® SoundTouch® hangrendszerre korlátozott 
garancia érvényes. A korlátozott garancia részleteit a 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a 
global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció 
elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való 
jogosultságát.

Műszaki adatok
Névleges teljesítmény

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

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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Ha a rendszerrel kapcsolatban problémákat észlel:

• Csatlakoztassa a rendszert az elektromos hálózathoz.

• Csatlakoztassa az összes kábelt.

• Dugja be a SoundTouch® talp kábelét a Bose link aljzatba.

• Koppintson a rendszer felső részén lévő érintőpanelre, vagy a 
távvezérlővel kapcsolja be a rendszert.

• A rendszert és a mobileszközt vigye távolabb a lehetséges 
interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és 
telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).

• Vigye a rendszert a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz 
javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

• Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: Húzza ki a tápkábelt az 
elektromos aljzatból, várjon 10 másodpercre, majd dugja be újra.

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével 
azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák 
megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose 
ügyfélszolgálatához.

Gyakori megoldások
Probléma Teendő
A hálózat 
beállítása nem 
sikerült

• Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót.

•  A készüléket és a SoundTouch® rendszert ugyanahhoz a 
Wi-Fi hálózathoz csatlakoztassa.

• Helyezze a rendszert az útválasztó hatósugarába.

• Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a készüléken 
(mobilkészüléken vagy számítógépen), amelyet az 
üzembe helyezéshez használ.

• Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót.

• Zárja be a többi nyitott alkalmazást.

• Ha az üzembe helyezéshez számítógépet használ, 
a tűzfal beállításai között ellenőrizze, hogy a 
SoundTouch® alkalmazás és a SoundTouch® zenei 
kiszolgáló az engedélyezett programok között van-e.

• Indítsa újra a mobilkészüléket vagy a számítógépet és 
az útválasztót.

• Távolítsa el az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer 
alapbeállításait, és kezdje elölről az üzembe helyezést.

Nem lehet 
kapcsolódni a 
hálózathoz

• A hálózati információk megváltozásával, illetve a 
rendszer másik hálózathoz történő csatlakoztatásával 
kapcsolatban lásd: 7. oldal.

• Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.

Nincs hang • Növelje a hangerőt.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a rendszer. Nyomja 
meg a  gombot.

• Adassa ki és tegye be újra a CD-t.

• Nyomogassa a  gombot, és közben tekintse meg a 
kijelző tartalmát. Ellenőrizze, hogy a helyes forrást 
hallgatja-e. 

• Győződjön meg róla, hogy a SoundTouch® talp 
csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

• Kapcsolja be a külső forrást, és növelje a hangerőt.

• Húzza ki a fejhallgatót a rendszerből (a fejhallgató 
csatlakoztatása elnémítja a hangszórókat).

• Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és video-
adatfolyamot generáló alkalmazásokat.

Probléma Teendő
Nem játszható 
le Bluetooth-
audió

• Először állítsa be a SoundTouch® alkalmazást, 
majd végezze el a rendszerfrissítéseket.

• Csatlakoztasson egy eszközt (lásd: 11. oldal).

• Törölje a rendszer párosítási listájának tartalmát (lásd: 
11. oldal). 

• Próbáljon egy másik eszközt csatlakoztatni.

A mobileszközön:

• Tiltsa le és engedélyezze újra a Bluetooth funkciót. 

• Távolítsa el a rendszert a Bluetooth menüből. 
Csatlakoztassa ismét.

• Tekintse meg a mobileszköz dokumentációját.

Gyenge 
hangminőség

Ha a mélyhangszint túl erős vagy nem eléggé erős, 
a rendszer mélyhangszintjét állítsa be a beállítási menüben 
(lásd: 21. oldal).

A távvezérlő 
nem működik, 
vagy akadozik 
a működése

• Vigye a távvezérlőt közelebb a rendszerhez, és úgy 
használja.

• Ellenőrizze, hogy az elem a pozitív (+) polaritásjelzéssel 
felfelé van-e behelyezve a távvezérlőbe.

• Cserélje ki a távvezérlő elemét.

• Ellenőrizze, hogy egy fluoreszkáló világítótest, 
a napsugárzás, vagy a lencsén lévő szennyeződés, illetve 
por nem okoz-e interferenciát.

• Tegye a rendszert máshová.

Az AM-vétel 
gyenge

• Fordítsa el kissé a rendszert az óramutatóéval 
megegyező irányba, majd azzal ellentétes irányba a 
belső AM-antenna irányának módosításához.

• Helyezze a készüléket távolabb a tévékészüléktől, 
a hűtőszekrénytől, halogén lámpáktól, tompító 
kapcsolóktól és más, elektromos zajt keltő elektromos 
berendezésektől.

• Ha a fenti javaslatok egyike sem javít a vételen, 
előfordulhat, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol az 
AM-jelek nem elég erősek.

Az FM-vétel 
gyenge

A lehető legjobban húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt 
A hálózati csatlakozózsinór FM-antennaként működik 
(12. oldal).

A CD-t nem 
lehet lejátszani

• Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a 
CD ikon.

• Tegye be a CD-t a címkés oldalával felfelé.

• Ellenőrizze, hogy tiszta-e a CD felülete. Ha nem az, 
próbálja megtisztítani.

• Próbáljon ki egy másik CD-t.
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A rendszer beállítása számítógép 
segítségével
A rendszert okostelefon vagy táblagép használata helyett 
számítógép segítségével is beállíthatja.

Első lépések
• Helyezze a rendszert a számítógép mellé.

• Győződjön meg róla, hogy a számítógép a Wi-Fi hálózathoz 
kapcsolódik.

• Szerezzen be egy USB A – USB mikro B kábelt (nem tartozék).

Megjegyzések: 

• Az USB A – USB mikro B kábeleket általában mobileszközök 
töltéséhez használják. A helyi elektromos szaküzletben is 
megvásárolhatja ezt a tételt. Ha nem rendelkezik ezzel a 
kábellel, rendelje meg a Bose ügyfélszolgálatától. 

• A rendszer hátoldalán lévő USB-aljzat csak számítógépes üzembe 
helyezéshez való. Az USB-csatlakozó nem alkalmas okostelefonok, 
táblagépek, hasonló készülékek és a rendszer töltésére.

Számítógépes üzembe helyezéshez
A beállítási helyezési folyamat közben az alkalmazás utasítja 
arra, hogy ideiglenesen csatlakoztassa a számítógépet és a Wave 
SoundTouch® hangrendszert egy USB-kábellel. Ne csatlakoztassa az 
USB-kábelt, amíg az alkalmazás arra utasítást nem ad.

1. Dugja be a tápkábelt egy elektromos hálózati aljzatba.

2. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépén, majd látogasson 
el a következő címre:

global.Bose.com/Support/WSTIVglobal.Bose.com/Support/WSTIV

Tipp: Azt a számítógépet használja, amelyiken a zenei 
könyvtárat tárolja.

3. Töltse le, és futtassa a SoundTouch® alkalmazást.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

4. A beállítási folyamat befejeztével húzza ki az USB-kábelt a 
számítógépből és a rendszerből. Helyezze a rendszert 
végleges helyére.

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