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 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää 
laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä 
jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Tasakulmaisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki 
muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, 

jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUKSIA:
• Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai

sähköiskun vaaran välttämiseksi.

• Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä,
kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei
roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.

• Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä
niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen palovamman
saamisen vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä
on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia
sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena
voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta
laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet,
että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys
lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua
tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa uudelleen, pura tai
polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 ºC. Vaihda pariston
tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai
DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa
kynttilää.

• Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään
aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.

• Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmää (järjestelmän ja
SoundTouch™-jalustan yhdistelmää tai pelkkää SoundTouch™-
jalustaa ei saa käyttää yhdessä muiden kuin Bosen valmistaman
alakaapin tai seinäkiinnikkeen kanssa.

Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä 
vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten 
käytettäväksi.

Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten 
ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia 
seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. 
Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, 
kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, 
josta tuote ostettiin.

VAROTOIMENPITEET:
• Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa

tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten
täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.

• Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi
vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää
varsinkin kuulokkeita käytettäessä ja jos ne jatkuvat pitkään.

• Käyttäminen tämän ohjeen vastaisesti saattaa altistaa sisäisestä
laserlaitteesta peräisin olevalle vaaralliselle säteilylle. Vain
valtuutettu huoltohenkilöstö saa säätää tai korjata CD-soittimen.

• DAB-antenniliitäntään ei saa yhdistää
kaapelitelevisiojärjestelmää.

Huomautuksia:

• Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

• Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu
ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona
käyttämistä ole testattu.

• Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla,
tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

Luokan 1 lasertuote
Tämä CD-soitin on LUOKAN 1 LASERLAITE EN/IEC 60825:n 
mukaisesti. Laitteen pohjassa on CLASS 1 LASER PRODUCT -tarra.

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

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden

mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten

lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole
puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon
kiinnityspisteen läheisyydessä.

10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen

ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos

laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai
-pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä,
sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai
kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

 Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää 
direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden 
sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliance

Sääntömääräystiedot
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Sääntömääräystiedot
HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta 
koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. 
Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja 
haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää 
ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu 
tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista 
häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään 
yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan 
osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee 
haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, 
että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-
asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät 
muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää 
tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön 
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia 
häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

SoundTouch™-jalusta: Laite on asennettava ja sitä on käytettävä 
siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry 
Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei 
saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. 
Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: 

(1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden 
laitteiden tuottamaa häiriötä.

Tuotetietojen keruulaite
Järjestelmässä on tuotetietojen keruulaite. Se auttaa Bosea 
saamaan tietoja tuotteen käyttämisestä ja suorituskyvystä. 
Se tallentaa tiettyjä teknisiä tietoja ja käyttöhistorian, kuten 
äänenvoimakkuuden, käynnistämiset ja sammuttamiset, asetukset, 
tulolähteet ja tehon. Näiden tietojen avulla käyttäjiä voidaan palvella 
ja tukea paremmin sekä tehdä tuotteisiin parannuksia. Kerättyjen 
tuotetietojen lukeminen edellyttää erityislaitteita. Bose saa 
nämä tiedot käyttöönsä vain, jos toimitetaan Bose-huoltoon 
tai palautetaan. Tuotetietojen keruulaite ei kerää mitään tietoja, 
joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, kuten sukupuoli tai 
järjestelmän avulla toistettu mediasisältö.
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Sääntömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu 
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu 
difenyylieetteri 

(PBDE)

PCB-yhdisteet X O O O O O

Metalliosat X O O O O O

Muoviosat O O O O O O

Kaiuttimet X O O O O O

Johdot X O O O O O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-
arvon.

X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-
arvon.

Valmistuspäivä  
Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero 
on valmistusvuosi, 5 merkitsee 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 
001 merkitsee tammikuun 1. päivää ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää. 

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

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

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

Säilytä tiedot.
Kirjoita uuden Wave® SoundTouch™ -järjestelmäsi sarjanumero alla 
näkyvään tilaan. Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Sarjanumero:  ______________________________________________

Mallinumero:  ______________________________________________

Ostopäivä:  ________________________________________________

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Kindle ja Fire ovat Amazon.com, Inc:n tai sen kumppanien tavaramerkkejä. 

Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth® -sanamerkin ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose käyttää sitä lisenssin nojalla. 

iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftilta saatua lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Wave-musiikkijärjestelmän muotoilu on Bose Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

© 2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
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Järjestelmän asetusten määrittäminenSoundTouch™

Tietoja Wave® SoundTouch™ 
-musiikkijärjestelmästä 
Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmä täyttää huoneen 
kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kotisi Wi-Fi®-
verkosta. SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, 
musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä. 

Jos kotonasi on langaton Wi-F®-verkko, voit nauttia 
mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa. 

Järjestelmän edut
• Kun kuuntelet musiikkia, pienikokoisesta järjestelmästä kuuluva 

luonnolliselta kuulostava ääni täyttää koko huoneen.

• Voit kuunnella mielimusiikkiasi helposti personoitujen 
esiasetusten avulla.

• Langattoman asetukset älypuhelimen tai tablet-tietokoneen 
käyttämiseksi. 

• Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.

• Voit virtauttaa musiikkia Bluetooth®-yhteensopivista laitteista.

• Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen 
asennettava SoundTouch™-sovellus.

• Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella 
useissa huoneissa.

• Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka 
huoneeseen.

Laitteiston ominaisuudet
• Voit kuunnella musiikkia yhdellä kosketuksella, 

koska kaukosäätimessä on kuusi esiasetusta.

• Näyttö ilmaisee järjestelmän tilan ja tiedot.

• SoundTouch-jalusta muodostaa yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon.

• AUX-liitäntä mahdollistaa toistamisen ulkoisesta äänilaitteesta.

• Kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun.

• AM/FM-viritin takaa tarkan radiovastaanoton.

• Voit kuunnella musiikkia myös CD-levyiltä.

• Voit osoittaa ja napsauttaa kaukosäätimen avulla jopa 6 metrin 
etäisyydeltä.

• Voit mukauttaa kuuntelukokemusta kaukosäätimen peukalo ylös- 
ja peukalo alas -painikkeiden avulla.

• Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon.

SoundTouch™-sovellus
• Voit määrittää järjestelmän asetukset ja ohjata sitä älypuhelimen, 

tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla. 

• SoundTouch™-sovelluksen avulla voit mukauttaa 
suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti. 

• Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö 
ovat käytössäsi. 

• Voit hallita järjestelmän asetuksia.

Esittely-CD-levy
On suositeltavaa aloittaa 
kuuntelemalla pakkauksessa 
toimitettu CD-esittelylevy. Aseta 
esittelylevy levyasemaan. Wave® 
SoundTouch™ -musiikkijärjestelmä 
aloittaa sen toistamisen 
automaattisesti.

Tutkimustyön saavutuksia
Bose Corporation on käyttänyt yli 14 vuotta palkitun ja patentoidun 
acoustic waveguide -kaiutintekniikan kehittämiseen. Nyt voit 
hyötyä siitä. Tätä tekniikkaa käytettäessä putki siirtää energiaa 
tehokkaasti pienestä kaiuttimesta ympäröivään ilmaan toistaen 
matalatkin taajuudet. Pitkien tarkasti kuvioiksi sijoitettujen 
waveguide-ohjaimien ansiosta kaiuttimet ovat riittävän pienet, 
jotta ne mahtuvat kätevästi kotiisi. Wave® SoundTouch™ 
-musiikkijärjestelmässä käytetään kahteen suippoon waveguide-
kaiuttimeen perustuvaa tekniikkaa. Niissä on kaksi 26 tuuman 
aalto-ohjainta, jotka saavat tämänkokoisen järjestelmän tuottamaan 
uskomattoman laadukasta ääntä.

Kaksi suippoa 
waveguide-ohjainta

®
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Järjestelmän asetusten määrittäminen

Pakkauksen avaaminen
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki 
seuraavat osat. 

Wave® -musiikkijärjestelmä SoundTouch™-jalusta

Kaukosäädin 
(paristo paikallaan)

Esittely-CD-levy USB-johto (vain asetusten 
määrittämistä tietokoneen 
avulla varten)

Virtajohdot 2,5 mm:n dipoliantenni

Antennisovitin 
(vain Eurooppa ja Iso-Britannia)

 Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä maassasi 
käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa. 

Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä 
sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään 
tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat 
pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai 
säilyttämistä varten.

Järjestelmän paikan valitseminen
• Parhaasta mahdollisesta äänestä nauttiminen:

 —  Aseta musiikkijärjestelmä kuunteluhuoneen vastakkaiselle 
seinälle kuuntelijoihin nähden.

 —  Järjestelmä on syytä sijoittaa puolen metrin päähän seinästä. 
Sen sijoittamista nurkkaan kannattaa välttää.

• Aseta järjestelmä vakaalle tasaiselle alustalle.

VAROTOIMENPITEET:

• Älä aseta järjestelmää metalliselle alustalle. Muutoin AM-
vastaanotto saattaa häiriintyä.

• Älä aseta järjestelmää kuumuudelle herkälle alustalle. 
Tämä vahvistin tuottaa lämpöä, kuten kaikki sähkölaitteet.

• Älä käytä järjestelmää kosteassa tilassa tai paikassa, jossa sen 
sisään voi päästä kosteutta.

Järjestelmän yhdistäminen jalustaan
SoundTouch™-jalustassa on verkkoyhteys Wave®-
musiikkijärjestelmää varten.

1. Aseta SoundTouch™-jalusta vakaalle tasaiselle alustalle.

2. Aseta Wave®-musiikkijärjestelmä SoundTouch™-jalustan 
päälle varovasti.

• Varmista, että Wave®-musiikkijärjestelmän taaemmat jalat 
menevät SoundTouch™-jalustan yläosan painaumiin.

• Varmista, että Wave®-musiikkijärjestelmä on vaakasuorassa, 
ja että molempien laitteiden sivureunat ovat kohdakkain.

SoundTouch™-
jalusta

Aseta taaemmat 
jalat syvennyksiin.

3. Yhdistä SoundTouch™-jalustan johto Bose link -liitäntään.
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Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan
Kytke järjestelmään virta ennen sen yhdistämistä verkkoon.

1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää virtaliitäntään.

2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-
verkkoon
Kun olet kytkenyt järjestelmään virran, lataa ja asenna SoundTouch™-
sovellus verkkoon yhdistettyyn älypuhelimeen tai tablet-
tietokoneeseen. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän verkkoon.

Huomautus: Jos käytössäsi ei ole älypuhelinta tai tablet-
tietokonetta, voit määrittää asetukset tietokoneen 
avulla. Katso sivu 26.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun 
SoundTouch™-tiliin:
Jos olet jo määrittänyt SoundTouch™-asetukset toista järjestelmää 
varten, SoundTouch™-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla SoundTouch™-kuvake  
älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.

2. Voit lisätä toisen järjestelmän valitsemalla TUTKI > 
ASETUKSET > Järjestelmät > LISÄÄ JÄRJESTELMÄ.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus
Jos otat SoundTouch™-järjestelmän käyttöön ensimmäistä kertaa, 
asenna sovellus. Lataa SoundTouch™-hallintasovellus 
älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen.

Bose SoundTouchTM controller app

• iOS-käyttäjät: Lataa App Storesta.

• Android™-käyttäjät: Lataa Google Play™ Storesta.

• Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for 
Android -palvelusta.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon
Kun olet asentanut sovelluksen, lisää järjestelmä verkkoon.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  älypuhelimessa tai 
tablet-tietokoneessa.

Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän Wi-Fi-verkkoon.

2. Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita 
esimerkiksi luomalla SoundTouch™-tili, lisäämällä 
musiikkikirjasto ja käyttämällä palveluita.

Huomautus: Voit käyttää Bluetooth®-tekniikkaa 
viimeistelemällä asetusten määrittämisen. 
Bluetooth-laitteiden yhdistämisestä on lisätietoja 
kohdassa sivu 13.

Kellonajan asettaminen
1. Pidä Time –- tai Time + -painiketta painettuna noin sekunti.

Näyttöön tulee HOLD TO SET. Kun painike vapautetaan, 
näyttöön tulee – CLOCK SET –.

2. Vapauta Time-painike.

3. Voit säätää aikaa taaksepäin painamalla Time –. Voit säätää 
aikaa eteenpäin painamalla Time +. Voit säätää nopeammin 
pitämällä painettuna.

4. Järjestelmä poistuu ajanasettamistilasta, kun odotat viisi sekuntia.

Huomautuksia:

• Kellonajan näkymisen vaihtamisesta 12 tunnin ja 24 tunnin muodon 
välillä on lisätietoja kohdassa ”Asetusvalikko” sivulla 22.

• Jos sähkönsyöttö järjestelmään katkeaa sähkökatkon tai 
pistokkeen pistorasiasta irrottamisen vuoksi, järjestelmän kaikki 
asetukset nollautuvat. Kellonaika pysyy muistissa 48 tuntia.

Järjestelmän käyttäminen
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Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen käyttäminen 
Käytä järjestelmää kaukosäätimen avulla Tähtää kaukosäätimellä 
näyttöä ja paina painikkeita. Kaukosäädin toimii tavallisesti kuuden 
metrin päästä näytöstä.

Huomautus: Pitäminen painettuna edellyttää painikkeen 
painamista noin kahden sekunnin ajan.

Toistotila
Valitse CD-levyjen satunnais- 

ja uudelleentoistoasetukset 
(ks. sivu 17). Voit muuttaa 
digitaalisten radioasemien 

tietojen näyttämistä 
muuttaminen (ks. sivu 15). 

Radio
Vuorottelee radion 

kuuntelemisen ja FM/AM-
valinnan välillä. 

Toiston säätimet

Alarm Setup - Valikko
Alarm settings (sivu 18) 
ja asetusvalikko (sivu 22)

 
Vuorottelee SoundTouch™-, 
Bluetooth®- ja AUX IN -liitäntään 
yhdistettyjen lähteiden välillä. 

Sleep Buzzer
Ottaa käyttöön herätysten torkkutoiminnon, 
järjestelmän sulkemisajastuksen ja valitsee 
summeriherätyksen. 

Peukalo ylös/alas ja aika - +
Tietyissä musiikkipalveluissa voit ilmaista pitäväsi 
toistettavasta kappaleesta tai inhoavasi sitä sekä asettaa 
kellonajan ja herätysajan.
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Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avullaJärjestelmän käyttäminen

Kosketuslevy
Järjestelmän yläpaneelin etu- ja keskiosa ovat kosketusherkkiä.

Voit käynnistää järjestelmän tai katkaista siitä virran, käyttää 
torkkutoimintoa ja nollata sen seuraavaa päivää varten (sivu 17) 
asettamalla kätesi hetkeksi kosketuslevylle.

Huomautus: Kun painat kaukosäätimen -, - tai 
-painiketta, valittu lähde otetaan käyttöön.

®

Näytön lukeminen

Lähdemerkkivalot: CD, FM, AM tai AUX 

Toistotila
Kello Hälytyksen tila

Lähteen tai järjestelmän tiedot

Virran kytkeminen järjestelmään
• Paina kaukosäätimen -painiketta 

tai

• Kosketa kosketuslevyä.

®

 

Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön.

Vaihtoehto: 

Voit ottaa lähteen käyttöön  
painamalla lähdepainiketta    .  

Huomautus: AUX-painikkeen painaminen ei kytke virtaa 
AUX IN -liitäntään yhdistettyyn laitteeseen, 
kuten mediasoittimeen. Käynnistä laite ensin.

Valmiustila
Jos mitään painiketta ei paineta 24 tuntiin, järjestelmä siirtyy 
valmiustilaan automaattisesti. Jos 18 minuutin valmiustilaan 
ajastus (sivu 22) on käytössä, järjestelmä siirretään valmiustilaan 
automaattisesti, jos ääntä ei kuunnella eikä painikkeita paineta 
18 minuutin kuluessa.

Jos järjestelmä on yhdistetty verkkoon, kun se siirretään 
valmiustilaan, verkkoyhteys säilyy valmiustilassa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä  - tai  
-painiketta painettuna.

Näytössä näkyy VOLUME - 0 (äänetön) - 99 (voimakas).

Voit mykistää järjestelmän painamalla tätä. 

Voit poistaa mykistyksen painamalla painiketta uudelleen tai 
painamalla . 

Kun järjestelmä on mykistetty, voit vähentää äänenvoimakkuutta 
ennen mykistyksen poistamista painamalla .

Kun järjestelmästä on katkaistu virta, äänenvoimakkuutta voidaan 
säätää vain välillä 10–75.

Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa virran katkeamaan järjestelmästä 
automaattisesti tietyn ajan kuluttua painamalla Sleep-
painiketta.

• Kun olet painanut Sleep-painiketta, näyttöön tulee SLEEP, 
SLEEP - 30 MIN (tai viimeksi käytetty asetus) ja laskeminen 
alaspäin alkaa. Jos järjestelmästä on katkaistu virta, voit 
käynnistää sen painamalla SLEEP-painiketta. Voit asettaa 
uniajastusajan heti. Viimeksi kuunnellun lähteen toistaminen 
alkaa, ja uniajastin laskee alaspäin.

• Kun SLEEP-asetus on näkyvissä, voit asettaa ajastuksen ajaksi 
10–90 minuuttia 10 minuutin välein tai poistaa ajastuksen 
käytöstä painamalla SLEEP- tai OFF-painiketta uudelleen. 

Huomautus: Kun uniajastimen asetustila on käytössä ja painikkeen 
painamisten välille jää enemmän kuin 10 sekuntia, 
järjestelmä poistuu asetustilasta automaattisesti.

• Voit tarkistaa ajastuksen jäljellä olevan ajan painamalla SLEEP-
painiketta.

• Voit peruuttaa ajastuksen painamalla SLEEP -painiketta uudelleen 
ja vapauttamalla sen, kunnes näyttöön tulee SLEEP - OFF.
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Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

 -painikkeen käyttäminen
Voit kuunnella enemmän musiikkia järjestelmäsi avulla käyttämällä 
tätä monitoimipainiketta. 

• SoundTouch™-lähteen ottaminen käyttöön järjestelmässäsi.

• Voit virtauttaa musiikkia yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

• Äänilaitteen yhdistäminen AUX-tuloliitäntään.

Voit siirtyä SoundTouch™ (  )-, Bluetooth (  )- ja AUX-lähteen 

(  ) välillä painamalla .

SoundTouch™
Voit ohjata kaukosäätimen avulla osaa SoundTouch™-
ominaisuuksista, kuten toisto ja esiasetukset. Kaikkien 
SoundTouch™-ominaisuuksien ohjaamisesta, kuten Internet-
radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjaston sisältö, 
on lisätietoja kohdassa ”SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen”.

Langaton Bluetooth®-tekniikka
Langaton Bluetooth-tekniikka tekee mahdolliseksi musiikin 
virtauttamisen järjestelmään Bluetooth-laitteista. Järjestelmän 
parinmuodostusluetteloon voidaan tallentaa kahdeksan laitetta, 
joihin on aikaisemmin oltu yhteydessä. Katso sivu 13.

AUX-lähde
Voit kuunnella musiikkia järjestelmän AUX IN -liitäntään yhdistetystä 
äänilaitteesta. Tarvitset 3,5 mm:n stereoliittimellä varustetun johdon 
(hankittava erikseen). Katso sivu 20.

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen
SoundTouch™-sovelluksen avulla voit hallita SoundTouch™ 
järjestelmää tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-tietokoneen 
avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii 
SoundTouch™-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä. 

Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan SoundTouch™ 
-järjestelmän asetuksia, lisäämään musiikkipalveluita, 
kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, 
virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan 
musiikin tiedot.

Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch™-
sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa 
esiasetuksesi. 

Ohjeen käyttäminen
 SoundTouch.com 

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, 
artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja 
käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea 
vastauksia.

1. Avaa selain.

2. Kirjoita osoitekenttään SoundTouch.com

Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ohjevinkkien ja 
sovelluksen ohjeen avulla.

Ohjeen käyttäminen sovelluksessa
Sisältää SoundTouch™-sovelluksen käyttämisestä kertovia 
artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  laitteessasi.

2. Valitse TUTKI-paneelissa OHJE.

Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimen, 
tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla
Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi®-verkkoon, 
voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn 
älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla.

1. Yhdistä laite samaan verkkoon järjestelmän kanssa.

2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus laitteeseen:

• Jos käytät älypuhelinta tai tablet-tietokonetta, 
katso lisätietoja kohdasta sivu 8

• Jos käytät tietokonetta, käynnistä selain ja siirry 
osoitteeseen: 

SoundTouch.com/app
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Esiasetusten toiminta
Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden 
esiasetusta, kuten Internet-radioasemat, soittoluettelot, esittäjät, 
albumit tai kappaleet. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa 
koskettamalla kaukosäätimen painiketta.

Vihje: Voit käyttää esiasetuksia tietokoneessa, älypuhelimessa 
tai tablet-tietokoneessa toimivan SoundTouch™-
sovelluksen avulla.

Hyvä tietää
• Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai järjestelmän 

kaukosäätimen avulla.

• Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media 
Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään 
tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan 
verkkoon kuin järjestelmä.

• Bluetooth®-virralle tai AUX IN -liitäntään yhdistetylle laitteelle ei 
voi määrittää esiasetuksia.

Esiasetuksen toistaminen
Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksessa, voit kuunnella 
musiikkia painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

Näytössä näkyy SOUNDTOUCH, kunnes käytettävissä on 
SoundTouch™ -jalustan kautta virtautettua sisältöä.

Huomautus: Kun käynnistät järjestelmän ensimmäistä kertaa 
ja valitset SoundTouch™-vaihtoehdon, sisältöä on 
käytettävissä vasta muutaman sekunnin kuluttua. 
Tämän jälkeen sisältö tulee käyttöön paljon 
nopeammin. 

Kun sisältöä on saatavana, järjestelmä toistaa viimeksi valitun 
SoundTouch™-kohteen, ellet paina jotain kaukosäätimen kuudesta 
Preset-painikkeesta.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen raitaan painamalla Seek/Track 
eteenpäin  tai taaksepäin .

Huomautus: Siirtymiskomennot eivät toimi tietyissä Internet-
musiikkipalveluissa.

Esiasetuksen ohjelmoiminen
1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.

2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen  
Preset-painiketta painettuna noin 2 sekuntia. 
Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, 
että esiasetus on määritetty.

Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten 
tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch™-
sovelluksen ohjeessa.

Esiasetusten mukauttaminen
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Bluetooth-laiteparin muodostaminen
Langaton Bluetooth®-tekniikka auttaa virtauttamaan musiikkia 
Bluetooth-yhteensopivista älypuhelimista, tietokoneista, tablet-
tietokoneista tai muista äänilaitteista SoundTouch™-järjestelmään. 
Musiikkia voi virtauttaa myös Bluetooth-yhteensopivista laitteista, 
jotka eivät ole osa SoundTouch™-yhteisöä, kuten kaverin 
älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta. 

Musiikin virtauttaminen Bluetooth-laitteesta edellyttää, että siitä ja 
järjestelmästä muodostetaan laitepari. 

1.  Pidä järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta painettuna 
ja vapauta se, kunnes näkyviin tulee Bluetooth-pariksi 
muodostetun laitteen yhdistämisestä kertova ilmoitus.

Huomautus: Kun painat , järjestelmä vuorottelee 
SoundTouch™ ( )-, Bluetooth ( )- ja AUX-
liitännän ( ) välillä. 

Vihje:  Voit muodostaa laiteparin pitämällä  painettuna 
sekunnin ajan.

Varmista, että näet Bluetooth-ilmoituksen näytössä ennen 
laiteparin muodostamista.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa 
laitteessa.

Vihje: Bluetooth-toiminto sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. 
Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuvake ( ). 

3. Valitse laiteluettelosta Bose Wave ST.

Kun laitepari on muodostettu, laiteluettelossa näkyy Bose 
Wave ST yhdistettynä ja järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

4. Toista musiikkia Bluetooth-laitteen avulla, jotta sitä virtautetaan 
järjestelmään.

Jos laiteparia ei voi muodostaa
Järjestelmän Bluetooth-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. 
Kun olet tyhjentänyt laitepariluettelon, yritä muodostaa laitepari 
uudelleen (ks. ”Bluetooth-laiteparin muodostaminen”).

Lisätietoja on kohdassa ”Ongelmanratkaisu” sivulla 24.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun 
Bluetooth®-yhteensopivaan laitteeseen
Voit virtauttaa järjestelmään ääntä Bluetooth®-laitteesta. 

Jos järjestelmän laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen 
pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. 
Yhteyden tila näkyy järjestelmän näytössä. 

 -painikkeen käyttäminen

1.  Pidä järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta painettuna 
ja vapauta se, kunnes näkyviin tulee Bluetooth-laitteen 
yhdistämisestä kertova ilmoitus.

Järjestelmä yhdistää viimeksi järjestelmään virtauttaneeseen 
laitteeseen. 

2. Aloita musiikin toistaminen laitteen avulla. 

Vihje:  Jos laitepariksi muodostettua laitetta ei ole yhdistetty,  
-painiketta ei tarvitse painaa. 

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta 
laitteesta
SoundTouch™-järjestelmän yhteys laitteeseen voi olla katkennut. 
Katso, mitä järjestelmän näytössä näkyy. Jos pariksi muodostettu 
laite on liian kaukana järjestelmästä, siirrä se lähemmäksi. 

Pariksi muodostetun laitteen Bluetooth®-
ominaisuuden käyttäminen
1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa.

2. Valitse laiteluettelosta Bose Wave ST.

3. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia Bluetooth-laitteen 
avulla, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Järjestelmän Bluetooth®-
laitepariluettelon tyhjentäminen
Kun Bluetooth-laitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, 
yhteyden tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluetteloon. 
Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on 
ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, aiemmin pareiksi 
muodostetut laitteet on muodostettava laitepareiksi uudelleen. 

Pidä painikelevyn tai kaukosäätimen  -painiketta painettuina 
noin 10 sekuntia. 

Näkyviin tulee Pairing list cleared -ilmoitus.

Järjestelmä voidaan muodostaa laitepariksi.

Bluetooth®
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Muiden lähteiden kuunteleminenMuiden lähteiden kuunteleminen

FM- tai AM-radion kuunteleminen
Voit aloittaa viimeksi valitun aseman kuuntelemisen 
painamalla RADIO-painiketta. Valitse FM- tai AM-radio 
painamalla RADIO-painiketta.

Jos valitset FM-radion, kuunneltavan radioaseman RDS-tiedot 
näytetään. Toimintoa ohjataan asetusvalikon RADIO TEXT 
-asetuksen avulla. Voit poistaa RDS-toiminnon käytöstä vaihtamalla 
RADIO TEXT -asetukseksi OFF. Tällöin vain taajuus näkyy. 
Katso ”Asetusvalikko” sivulla 22.

FM/AM-aseman virittäminen
Kun virität radioaseman painamalla RADIO-, Seek/Track- tai Tune/
MP3-painiketta, taajuus tulee näkyviin näytön keskelle.

Radioaseman 
taajuus viritettäessä

• Painamalla Seek/Track  -painiketta voit 
siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa 
radioasemaa, jonka taajuus on alempi. 

• Painamalla Seek/Track -painiketta voit 
siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa 
radioasemaa, jonka taajuus on korkeampi.

• Voit virittää matalamman taajuuden käsin 
painamalla Tune/MP3 <.

• Painamalla Tune/MP3 > -painiketta voit virittää 
käsin korkeammalle taajuudelle.

• Voit selata taajuusaluetta nopeasti alaspäin 
pitämällä Tune/MP3 < -painiketta painettuna. 

• Voit selata taajuusaluetta nopeasti ylöspäin 
pitämällä Tune/MP3 > -painiketta painettuna.

Huomautus: Jos AM-kuuluvuus on heikko, voit parantaa sitä 
kääntämällä järjestelmää myötä- tai vastapäivään. 
Jos FM-kuuluvuus on heikko, varmista, että virtajohto 
on mahdollisimman suorassa. Voit parantaa FM-
kuuluvuutta asentamalla ulkoisen FM-antennin. 
Katso ”Muiden laitteiden liittäminen” sivulla 21.

AM/FM-radioasemien esivirittäminen
Voit tallentaa enintään kuusi FM- ja kuusi  
AM-radiosemaa esiasetuspainikkeisiin. Kun tallennat 
aseman tiettyyn muistipaikkaan, se korvaa siihen 
aikaisemmin tallennetun aseman.

1. Viritä kanavalle, jonka taajuuden haluat tallentaa 
esiasetukseksi.

2. Pidä jotain Preset-painiketta painettuna, kunnes kuulet 
kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero sekä radioaseman 
taajuus tulee näkyviin.

3. Voit siirtyä tallennettujen FM- tai AM-asemien välillä nopeasti 
painamalla Preset-painiketta.

FM-kuuluvuuden parantaminen
Suorista virtajohto parhaan FM-kuuluvuuden varmistamiseksi. 
Virtajohto toimii antennina.

Digitaalisen radion kuunteleminen
Wave music system III pystyy ottamaan vastaan aaltoalueen III 
digitaalisia radiolähetyksiä (vain DAB-, DAB+- ja DMB-muodot).

Jos valittuna on DIGITAL RADIO, radioaseman tiedot näkyvät 
seuraavasti. 

Kellonaika
Valittu lähde

Esivalinnan 
numero

Radioaseman tiedot (ks. sivu 15).

Huomautuksia:

• Kun valitset DIGITAL RADIO -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa, 
näytössä näkyy muutaman minuutin ajan PLEASE WAIT 
SCANNING, kun järjestelmä etsii digitaalisia radioasemia.

• Jos digitaalisia radioasemia ei vastaanoteta, järjestelmään 
täytyy ehkä kiinnittää sen mukana toimitettu ulkoinen antenni 
(ks. sivu 21).
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Muiden lähteiden kuunteleminen
Digitaalisen radioaseman virittäminen
Digitaalinen radiovastaanotin virittää asemat aakkosjärjestykseen. 
Ensisijaiset asemien nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. 
Toissijaisten asemien nimet näkyvät ensisijaisten jälkeen.

Voit siirtyä seuraavalle asemalle painamalla 
Seek/Track-painiketta .

 Voit siirtyä edelliselle asemalle painamalla 
Seek/Track-painiketta . Käytettävissä olevien 
radioasemien selaaminen.

Kun kuuntelet radiota, digitaalisen radion ansiosta voit selata 
käytettävissä olevien asemien nimiä.

Voit selata digitaalisia radioasemia eteen- tai 
taaksepäin painamalla Seek/Track  tai  tai 
pitämällä sitä painettuna.

Jos vapautat Seek/Track-painikkeen yli sekunnin ajaksi, 
radio pysähtyy näytössä näkyvän aseman kohdalle.

Voit palata kuuntelemaan aiemmin viritettyä 
asemaa painamalla Tune/MP3 <  tai Tune/MP3 >. 

Digitaalisten radioasemien tallentaminen
Voit tallentaa enintään kuusi digitaalista  
radioasemaa esiasetuspainikkeisiin.

1. Valitse tv-kanava.

2. Pidä yhtä kuudesta esivalintapainikkeesta painettuna, kunnes 
kuulet kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero tulee näkyviin.

3. Voit siirtyä tallennettujen digitaalisten radioasemien välillä 
nopeasti painamalla esiasetuspainikkeita.

Ensisijaiset radioasemat ja toissijaiset palvelut
Ensisijaiset digitaaliset radioasemat ja toissijaiset palvelut viritetään 
samalla tavalla.

Ensisijaiset digitaaliset radioasemat lähettävät yleensä 
samanaikaisesti kuin FM-asemat. Jos ensisijaisen digitaalisen 
radioaseman lähetys päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos signaali 
heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee UNAVAILABLE.

Toissijaiset palvelut ovat ensisijaisiin digitaalisiin radioasemiin 
liittyviä digitaalisia lähetyksiä. Toissijainen palvelu voi lähettää 
vain ajoittain tai erilaista ohjelmaa kuin ensisijainen digitaalinen 
radioasema.

Jos toissijaisen palvelun lähetys päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos 
signaali heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee OFF AIR. Tämän 
jälkeen digitaalinen radiovastaanotin siirtyy ensisijaisen digitaalisen 
radioaseman taajuudelle.

Jos kuuntelet ensisijaista digitaalista radioasemaa tai toissijaista 
palvelua ja signaali heikkenee, LOW SIGNAL ja radioaseman nimi 
vaihtelevat näytössä.

Digitaalisten radioasemien skannaaminen 
uudelleen
Voit skannata digitaaliset radioasemat uudelleen koska tahansa, 
kun DIGITAL RADIO on valittu. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, 
jos siirrät Wave® music system III -järjestelmän uuteen paikkaan tai 
yhdistät siihen ulkoisen antennin.

1. Pidä  painettuna, kunnes AUTOSCAN ja 

PRESS PRESET 3 TO CONFIRM tulee näkyviin.

2. Paina Presets (Esivalinnat) . 

Näytössä näkyy PLEASE WAIT SCANNING, kunnes skannaus 
päättyy. Kun skannaus päättyy, ensimmäisen ensisijaisen 
radioaseman tiedot tulevat näkyviin.

Radioaseman tietojen näyttäminen
Voit tarkastella kuunneltavan digitaalisen radioaseman tietoja 
kolmessa muodossa:

Radioaseman nimi 
(oletus):

Kuunneltava 
ohjelma:

Ohjelmatyyppi:

Voit muuttaa radioaseman tietojen näyttämistä painelemalla 
Play Mode, kunnes haluamasi tiedot näkyvät näytössä.

Radioaseman signaalinvoimakkuuden näyttö
Kuunneltavan radioaseman signaalinvoimakkuus näkyy 
prosentteina täydestä signaalinvoimakkuudesta ja sen 
luokituksesta. Näet kuunneltavan aseman signaalinvoimakkuuden 
pitämällä Play Mode -painikkeen painettuna.

Signaalin 
voimakkuus(%)

 
Luokitus

0 - 19 Vähäinen

20 - 39 Heikko

40 - 79 Keskinkertainen

80 - 89 Hyvä

90 - 100 Erittäin hyvä

Huomautus: Jos aseman valitsemisen jälkeen näytössä 
näkyy UNAVAILABLE tai OFF AIR, signaalin 
voimakkuustietoja ei ole saatavilla.
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Muiden lähteiden kuunteleminen

CD-äänilevyjen kuunteleminen
Aseta levy nimipuoli ylöspäin näytön alla näkyvään CD-
levypaikkaan. Soitin vetää levyn sisään ja aloittaa sen soittamisen.

®

Jos lähteeksi ei ole valittu CD-levyä, paina -painiketta.

Kun CD-äänilevyä soitetaan, CD-levyn tiedot tulevat näkyviin:

Valittu lähde

Toistotila

Kellonaika

Raidan numero Raidan kulunut 
aika

• Voit asettaa levyn taukotilaan painamalla 
Play/Pause-painiketta. Kulunut aika vilkkuu 
tauon aikana. Voit jatkaa kuuntelemista 
painamalla Play/Pause-painiketta uudelleen.

• Voit siirtyä raidan alkuun painamalla 
-painiketta. Voit siirtyä edellisen raidan alkuun 
painamalla -painiketta.

• Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla 
-painiketta.

• Voit siirtyä nopeasti taaksepäin pitämällä 
Tune/MP3 < painettuna. Voit siirtyä nopeasti 
eteenpäin pitämällä Tune/MP3 > painettuna.

• Voit keskeyttää CD-levyn kuuntelemisen 
painamalla Stop/Eject -painiketta. Voit 
poistaa CD-levyn painamalla Stop/Eject 
-painiketta uudelleen. Voit lopettaa CD-levyn 
kuuntelemisen ja poistaa sen pitämällä Stop/
Eject-painiketta painettuna.

Huomautuksia: 

• CD-levyn kuuntelemista jatketaan aina samasta kohdasta, 
johon se pysäytettiin.

• Jos poistat CD-levyn laitteesta mutta et poista sitä aukosta 
10 sekunnin kuluessa, CD-levy vedetään takaisin sisään ja ladataan.

VAROITUS:  ÄLÄ aseta CD-soittimeen pienois-CD-levyjä tai muita 
kuin ympyränmuotoisia levyjä. Ne eivät ehkä kuulu 
kunnolla. Lisäksi niitä ei ehkä pystytä poistamaan.

MP3 CD -levyjen kuunteleminen
Järjestelmä pystyy toistamaan CD-R- tai CD-RW-levyille 
tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja. 

Voit siirtyä musiikkitiedostoissa helposti käyttämällä kaukosäätimen 
Tune/MP3- ja Seek/Track-painikkeita.

• Voit siirtyä edelliseen kansioon painamalla 
Tune/MP3 <.

• Voit siirtyä seuraavaan kansioon painamalla 
Tune/MP3 <.

• Voit siirtyä nykyisen raidan alkuun painamalla 
.

• Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla 
.

• Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla 
-painiketta.

Kun siirryt CD-levyn MP3-tiedoistoissa, kansion ja raidan numerot 
tulevat näkyviin.

Valittu lähde Kellonaika

Raidan numeroKansion numero

Huomautus: Päätaso näkyy kansionumerona 00.

Kun raidan toistaminen alkaa, esittäjän nimi, kappaleen nimi ja 
kulunut aika näkyvät näytössä.

Valittu lähde Kellonaika

Raidan kulunut 
aika

Esittäjän ja 
kappaleen nimi

Huomautuksia:

• Järjestelmä tuo näkyviin esittäjän nimen ja musiikkikappaleen 
tiedot, jos ne ovat saatavissa CD-levyltä.

• MP3 CD -äänenlaatu vaihtelee esimerkiksi koodattaessa käytetyn 
bittinopeuden, näytteenottotaajuuden ja käytetyn koodauksen 
tyypin mukaan. Järjestelmä on yhteensopiva vähintään 64 kt/s:n 
bittinopeudella ja vähintään 32 kHz:n näytteenottotaajuudella 
koodattujen MP3 CD -levyjen kanssa. On suositeltavaa käyttää 
bittinopeutena vähintään 128 kt/s ja näytteenottotaajuutena 
vähintään 44,1 kHz.

• Tallennettujen CD-R- ja CD-RW-levyjen laatu vaihtelee 
tallennusprosessin ja käytetyn ohjelmiston mukaan. Jos 
CD-äänilevyä ei ole tallennettu oikein, järjestelmä voi toimia 
yllättävästi.

Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen
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Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen
CD-toistotilat

Voit säätää CD-levyn toistamista toiston ollessa meneillään. 
Voit valita toistotilan painamalla Play Mode -painiketta 
toistuvasti.

Tila CD MP3 Kuvaus
NORMAL PLAY   Raidat toistetaan tavallisessa 

järjestyksessä.

SHUFFLE DISC   Raidat toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä.

SHUFFLE RPT  kaikki raidat toistetaan 
satunnaisessa järjestyksessä, 
joka muuttuu, kun levy asetetaan 
asemaan.

REPEAT DISC   levyn toistaminen aloitetaan alusta, 
kun viimeinen raita on toistettu.

REPEAT TRACK   Valittua raitaa toistetaan jatkuvasti.

SHUFFLE FLDR  Kaikki valitun kansion raidat 
toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä (vain MP3).

SHUF RPT FDR  Kaikki valitun kansion sisältämät 
raidat toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä (vain MP3), 
joka muuttuu aina kansion sisältöä 
toistettaessa.

SHUFF RPT CD  kaikki levyn raidat toistetaan 
satunnaisessa järjestyksessä, 
joka muuttuu aina levyä 
toistettaessa.

REPEAT FOLDR  kaikki kansion raidat toistetaan 
järjestyksessä (vain MP3).

Huomautus: Kun soittimeen asetetaan CD-levy, tilaksi tulee 
NORMAL PLAY.

Herätyspainikkeet ja -merkkivalot
Järjestelmässä on kaksi toisistaan riippumatonta herätystä: 
Herätys 1 ja Herätys 2.

Herätyksille voidaan valita

• Aika

• Herätyslähde: summeri, radio, CD tai SoundTouch™

• Äänenvoimakkuus

Herätyspainikkeiden käyttäminen
Voit ottaa käyttöön herätykset ja ohjata niitä kaukosäätimen Alarm-
painikkeiden avulla.

Voit ottaa herätyksen 1 käyttöön tai 
poistaa sen käytöstä painamalla.

Voit ottaa herätyksen 
2 käyttöön tai 
poistaa sen käytöstä 
painamalla.

1. Voit siirtyä herätyksen asetustilaan 
ja tarkastella herätyksen 1 asetuksia 
painamalla.

2. Näet herätyksen asetukset 
painamalla uudelleen.

3. Voit poistua herätyksen asetustilasta 
painamalla uudelleen.

Herätyksen tilan ilmaisimet
Jos herätys on käytössä, sen ilmaisimet näkyvät näytön oikeassa 
yläkulmassa.

Esimerkki: herätyksen 1 ja 2 asettaminen:

Herätyksen 1 aika

Herätys 1

Herätys 2

Herätyksen 2 aika

AP

PM

AP

PM
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Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen
Herätysten asettaminen
Voit valita herätysten asetukset niiden asetustilassa. Silloin näet 
herätyksen asetukset, ja voit muuttaa niitä.

1.  Paina herätyksen mykistyspainiketta. 
 
Herätyksen numero ja aika alkavat vilkkua (A). Hetken kuluttua 
herätyksen 1 asetukset tulevat näkyviin (B).

A

B

2.  Aseta herätysaika Time-painikkeiden avulla.

3. Valitse herätyslähde:

• BUZZER  on tehdasasetus.

• Voit valita radioaseman painamalla .

• Valitse raita painamalla .

• Valitse SoundTouch™-esiasetus painamalla .

Huomautus:  SoundTouch™-herätyslähteeksi voi valita vain 
esiasetuksen.

4.    Voit säätää valitun herätyslähteen äänenvoimakkuutta 
painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

5. Voit siirtyä herätyksen 2 asetustilaan painamalla .  
Voit asettaa herätyksen 2 toistamalla vaiheet 2–4.

6. Voit poistua herätyksen asetustilasta painamalla  uudelleen.

Asettamasi herätys otetaan käyttöön. Sen aika näkyy näytössä.

Herätyksen numero 
ja aika

Herätysten käyttäminen

Herätyksen ottaminen käyttöön tai 
poistaminen käytöstä
Voit ottaa herätyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla 

 tai .

Kun herätys on käytössä, sen numero ja aika näkyvät näytön 
oikeassa yläkulmassa.

Herätyksen 
numero ja aika

Herätys ja torkku

Kosketa kosketuslevyä

®

 tai paina .

SNOOZE tulee näkyviin. Herätys kuuluu uudelleen, kun valittu aika 
on päättynyt.

Torkkuajan tehdasasetus on 10 minuuttia. Voit vaihtaa ajaksi 20, 
30, 40, 50 tai 60 minuuttia. Lisätietoja on kohdassa ”Asetusvalikko” 
sivulla 22.

Äänihälytyksen pysäyttäminen ja nollaaminen

Paina . 

Torkkutoiminnon avulla vaimennetun herätyksen 
nollaaminen seuraavaa päivää varten
Kun herätys on vaimennettu torkkutoiminnon avulla, pidä kättäsi 
kosketuslevyllä vähintään 2 sekuntia tai paina .



Finnish - 19

Muiden laitteiden liittäminen

Järjestelmän kytkennät
Liitäntäpaneelissa on liitännät ulkoisia laitteita varten.

6
7

8
9

10

2

11

1 3 4

5

1 ANTENNIT 
3,5 mm:n FM- ja 2,5 mm:n DAB-antenniliitännät. Katso ”Ulkoisen antennin käyttäminen” sivulla 21.

2 BoseLink  
Tuloliitäntä SoundTouch™-jalustaa varten.

3 AUX IN 
3,5 mm:n stereotuloliitin ulkoisia lähteitä varten (sivu 20).

4 KUULOKKEET 
3,5 mm:n stereokuulokeliitäntä (sivu 20).

5 Ohjauspainike 
Poistaa Wi-Fi®-ominaisuuden käytöstä (sivu 23), käynnistää asetusten määrittämistilan tai käynnistää SoundTouch™-jalustan uudelleen (sivu 23).

6 Wi-Fi®-merkkivalo:
• Vilkkuu valkoisena – Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon
• Palaa valkoisena (himmeänä) – Järjestelmästä on katkaistu virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
• Palaa valkoisena (kirkkaan) – Järjestelmään on yhdistetty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
• Vilkkuu oranssina – Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu
• Palaa oranssina – Järjestelmä asetustilassa
• Pois – Wi-Fi-verkkotoiminto on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon

7 Ethernet-liitäntä  
Kiinteää verkkoyhteyttä varten.

8 SETUP A  
USB Micro-B -liitäntä tietokoneen kautta tehtävää verkkoyhteyttä varten. 

9 SETUP B*  
USB Standard A -liitäntä tulevaa käyttöä varten.

10 SERVICE  
Erityisiin huoltotarkoituksiin. Ei asiakkaiden käyttöön.

11 SoundTouch™-jalustan Bose link -kaapeli  
Liitetään Bose link -liitäntään. Syöttää virtaa ja ohjaussignaaleita SoundTouch™-jalustaan.

*USB-liitäntöjen avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai tablet-tietokoneita.
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AUX IN -tuloliitännän käyttäminen
Jos käytössä on televisio, DVD-soitin, tietokone, pelikonsoli tai muu 
äänilähde, saat paremman kuunteluelämyksen yhdistämällä sen 
tähän järjestelmään.

Äänilaitteen yhdistäminen järjestelmään edellyttää jotain 
seuraavista johdoista:

 

3,5 mm:n äänijohto

 

3,5 mm:n stereo-RCA-johto

Voit hankkia tarvittavan johdon ottamalla yhteyden Bosen 
asiakaspalveluun tai kodintekniikkamyymälästä. Yhteystiedot ovat 
pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Yhdistäminen äänilaitteeseen johdolla
1. Yhdistä äänilaite johdon avulla järjestelmän AUX IN -liitäntään.

2. Paina kaukosäätimen -painiketta. 
 
Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön. 

3. Pidä painettuna  ja  vapauta se, kun näkyy näytössä. 

4. Aloita musiikin toistaminen äänilaitteen avulla.

5. Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä  tai  
painettuna.

Huomautus: Jos järjestelmän äänenvoimakkuutta ei voi säätää 
riittävän lujalle, yritä lisätä siihen yhdistetyn 
äänilaitteen voimakkuutta.

Kuulokkeiden käyttäminen
Voit kuunnella kuulokkeiden avulla yhdistämällä järjestelmän 
liitäntäpaneelissa näkyvään kuulokeliitäntään. 

VAROITUS: Pitkäaikainen altistuminen suurelle 
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria 
äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin 
silloin, jos ne jatkuvat pitkään.

Huomautus: Kuulokkeiden yhdistäminen mykistää kaiuttimet 
automaattisesti. Mykistäminen poistetaan 
käytöstä, kun kuulokkeet irrotetaan. Kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus voi olla erilainen kuin kaiuttimien. 
Säädä siksi järjestelmän äänenvoimakkuus alhaiseksi 
ennen kuulokkeiden yhdistämistä tai irrottamista.

Huomautus: Jos kuulokkeita käytettäessä tulee herätys, se kuuluu 
järjestelmän kaiuttimista.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta pitämällä  tai 

 painettuna.

Muiden laitteiden liittäminen
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Ulkoisen antennin käyttäminen
Järjestelmän virtajohto toimii FM-radioantennina. Jos radio kuuluu 
huonosti, vaikka johdon sijaintia on muutettu, on ehkä käytettävä 
ulkoista FM-antennia. Ulkoinen -dipoliantenni voidaan tilata Bosen 
asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat pakkauksessa toimitetussa 
pikaohjeessa.

Ulkoisen FM-radioantennin asentaminen
1. Yhdistä FM-antennin 3,5 mm:n liitin FM ANTENNA -liitäntään.

2. Vie antennin päät mahdollisimman kauas tästä laitteesta ja 
muista laitteista vastaanoton parantamiseksi.

FM-antenniliitäntä

Huomautus: Monet FM-radioasemat lähettävät pystysuunnassa 
polaroitua signaalia vaakasuunnassa polaroidun 
signaalin lisäksi tai sijasta. Jos radio ei kuulu riittävän 
hyvin vaakasuuntaisella antennilla, yritä ripustaa 
antenni pystysuunnassa.

Ulkoisen antennin asentaminen digitaalista 
radiovastaanottoa varten
Järjestelmän mukana on toimitettu ulkoinen DAB-dipoliantenni.

1. Yhdistä DAB-antennin 2,5 mm:n liitin DAB ANTENNA 
-liitäntään.

2. Vedä antennia ulospäin pystysuunnassa nuolien osoittamalla 
tavalla.

3. Etsi digitaaliset radioasemat uudelleen pitämällä Mute-
painiketta painettuna (sivu 12).

4. Voit virittää aiemmin huonosti tai ei ollenkaan kuuluneet 
radioasemat uudelleen.

DAB-antenniliitäntä
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Asetusvalikko
Voit mukauttaa järjestelmän toiminnan asetusvalikon avulla.

Järjestelmäasetukset Valikkokohta Tehdasasetukset Vaihtoehdot Kuvaus 

Torkkuherätyksen kesto SNOOZE- 10 min 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN, 
50 MIN, 60 MIN

Määrittää torkkuherätyksen keston.

Radio Data System (RDS) 
-tiedot

RADIO TEXT- ON (päällä) ON, OFF Ottaa käyttöön (ON) tai poistaa käytöstä (OFF) RDS-
tietojen näyttämisen.

Jatkuva toisto CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, AM Voit valita, mitä lähdettä kuunnellaan CD-levyn päätyttyä.

Bassotaso BASS- NORMAL NORMAL,  
REDUCED

Bassoäänien säätäminen.

Kellonajan muoto TIME- 12 HOUR 12-HOUR,  
24-HOUR

Voit valita kellonajan muodoksi 12 tai 24 tunnin 
järjestelmän.

Näytön suuri kirkkaustaso BRIGHT HI- 10 8-15 Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa 
kirkkaan valaistuksen.

Näytön matala kirkkaustaso BRIGHT LO- 4 1-8 Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa 
hämärän valaistuksen.

Huonekoodi
Ei käytettävissä, kun 
SoundTouch™ -jalusta 
on käytössä.

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

Asettaa Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmän 
huonekoodin, kun se on yhdistetty Bose link -verkkoon. 
Huoneen tunnuskirjainta seuraavat viivat osoittavat, 
mihin asentoon Lifestyle®-kaukosäätimen 
pienoiskytkimet on asetettava.

Kapasitiivinen kosketusohjaus TOUCH PAD- ON ON, OFF Ottaa kosketuslevyn käyttöön (ON) tai poistaa sen 
käytöstä (OFF).

Järjestelmän 18 minuutin 
valmiustila-ajastin

AUTO OFF- YES YES, NO Voit ottaa järjestelmän siirtämisen valmiustilaan 
18 minuutin kuluttua käyttöön valitsemalla (YES) 
tai poistaa käytöstä valitsemalla (NO) Katso”Virran 
kytkeminen järjestelmään” sivulla 10.

Tehdasasetusten 
palauttaminen

RESET ALL- NO NO, YES Palauttaa järjestelmään tehdasasetukset.

Järjestelmäasetuksen muuttaminen

1. Pidä  painettuna, kunnes -SETUP MENU- tulee näkyviin. 

2. Painele , kunnes valikon muutettava kohta tulee näkyviin. 

3. Voit muuttaa arvoa tai valintaa painamalla . 

4. Voit poistua asetusvalikosta painamalla  tai odottamalla 10 sekuntia. Asetusvalikko poistuu tällöin näkyvistä automaattisesti.

Järjestelmän mukauttaminen
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Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä
Jos Wi-Fi®-toiminto poistetaan käytöstä, myös Bluetooth®-
ominaisuus poistetaan käytöstä.

1. Pidä jalustan ohjauspainiketta painettuna 8-10 sekuntia.

2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön
Käynnistä järjestelmä kaukosäätimen avulla.

SoundTouch™-jalustan käynnistäminen 
uudelleen
Pidä SoundTouch™-jalustan takaosan ohjauspainiketta 
painettuna vähintään 10 sekuntia ja vapauta se. Jalusta 
käynnistyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua ja muodostaa 
uudelleen yhteyden verkkoon.

Huomautus: Käynnistäminen uudelleen ei vaikuta SoundTouch™-
esiasetuksiin tai tallennettuihin verkon tietoihin.

SoundTouch™-jalustan nollaaminen
Kun SoundTouch™-jalusta palautetaan tehdasasetuksiin, 
kaikki SoundTouch™-lähdetiedot ja verkon tiedot poistetaan 
järjestelmästä. Alkuperäiset tehdasasetukset otetaan käyttöön.

Huomautus: Nollaaminen poistaa SoundTouch™-esiasetukset ja 
tallennetut verkon tunnistetiedot. Se ei vaikuta FM- 
eikä AM-esiasetuksiin. 

1. Varmista, että SoundTouch™-jalustan johto on yhdistetty Bose 
link -liitäntään.

2. Katkaise järjestelmästä virta.

3. Pidä SoundTouch™-jalustan takaosan ohjauspainiketta 
painettuna.

4. Kun pidät ohjauspainiketta painettuna, kytke virta.

5. Pidä ohjauspainiketta painettuna viisi sekuntia ja vapauta se.

Järjestelmä käynnistyy uudelleen.

6. Käynnistä SoundTouch™-sovellus tietokoneessa ja lisää 
järjestelmä verkkoon (ks. sivu 8). 

Kehittyneet ominaisuudet
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Ongelmanratkaisu

Ongelma Toimintaohjeet
Järjestelmä ei toimi 
ollenkaan.

• Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan.
• Irrota pistoke pistorasiasta 10 sekunniksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Järjestelmä nollataan.
• Käynnistä napauttamalla järjestelmän yläosan kosketuslevyä (sivu 10).

Verkon asetusten 
määrittäminen ei 
onnistu.

• Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan.

• Varmista, että SoundTouch™-jalusta on yhdistetty Bose link -liitäntään ja että virta on kytketty.
• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.
•  Yhdistä laite ja SoundTouch™ -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon.
• Aseta järjestelmä reitittimen kantoalueelle.
• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään.
• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.
• Jos verkon nimi ei näy tai se on piilotettu, valitse CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK -ikkunassa Yhdistä toiseen verkkoon 

manuaalisesti.
• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.
• Jos määritit asetukset tietokoneen avulla, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch™-sovellus ja SoundTouch™-

musiikkipalvelin on sallittu.
• Testaa Internet-yhteys lataamalla osoitteessa SoundTouch.com
• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.
• Poista sovelluksen asetus, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.

Verkkoon ei 
voi yhdistää.

• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.
• Yhdistä verkkoon Ethernet-johdon avulla.

Ei ääntä. • Lisää äänenvoimakkuutta.

• Paina Mute-painiketta .

• Poista CD-levy ja aseta se uudelleen paikalleen.

• Paina -painiketta, jotta SoundTouch™-laitteen ääni kuuluu. 

• Varmista, että SoundTouch™-jalusta on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

• Painamalla  -painiketta voit kuunnella AUX IN -liitäntään yhdistettyä ulkoista lähdettä. 

• Käynnistä ulkoinen lähde ja lisää äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet. Jos ne on yhdistetty, kaiuttimet mykistetään.
• Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten mikroaaltouunista tai langattomasta puhelimesta.
• Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtautussovellukset.
• Siirrä mobiililaite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
• Siirrä järjestelmä tai äänilaite lähemmäksi langatonta reititintä tai yhteyspistettä.

Bluetooth®-ääntä ei 
voi toistaa.

Bluetooth-laitteisiin ei voi muodostaa yhteyttä:
Järjestelmässä:
• Muodosta laitteesta pari (sivu 13).
• Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo sovelluksen avulla.
• Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi.
Mobiililaitteessa:
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. 
• Poista kaiutin Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen.
• Bluetooth-laitteen käyttöoppaissa on lisätietoja.

Äänenlaatu on 
huono.

• Jos kuuntelet ulkoista AUX-lähdettä, käytä stereojohtoa ja varmista, että liitin on tiukasti paikalleen.
• Jos bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina tai vaimeina, säädä järjestelmän bassotoistoa asetusvalikon avulla (ks. sivu 22).

Kaukosäädin toimii 
virheellisesti tai ei 
ollenkaan.

• Käytä kaukosäädintä lähempänä järjestelmää.
• Tarkista, että paristo on asennettu kaukosäätimeen plusnapa (+) ylöspäin.
• Vaihda kaukosäätimen paristo.
• Varmista, ettei huoneen valaistus tai auringonvalo häiritse ja että linssissä ei ole likaa tai pölyä.
• Aseta järjestelmä toiseen paikkaan.

Huono AM-
vastaanotto

• Suuntaa sisäinen AM-antenni uudelleen kääntämällä järjestelmää.
• Siirrä järjestelmä kauemmas televisiosta, jääkaapista, halogeenilampuista, himmenninkatkaisimista tai muista sähkölaitteista, joista 

lähtee sähköistä kohinaa.
• Jos näistä keinoista ei ole apue, AM-radiolähetykset voivat kuulua alueellasi huonosti.

Huono FM-
vastaanotto

• Vedä virtajohto mahdollisimman suoraksi. Virtajohto toimii FM-antennina (sivu 14).

CD-levyn toistaminen 
ei onnistu.

• Valitse lähteeksi tai paina CD-painiketta. CD-kuvake näkyy näytössä. 
• Aseta CD-levy paikalleen etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista, että levyn pinta on puhdas. Jos se ei ole, yritä puhdistaa se.
• Kokeile toista levyä.
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Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1. Aseta kaukosäädin tasaiselle alustalle.

2. Paina kielekkeen lukkoa kuvan mukaisesti ja pidä se 
painettuna. Avaa paristokotelo.

3. Poista vanha paristo ja aseta uusi paristo paikoilleen siten, 
että plusnapa (+) on ylöspäin.

4. Työnnä paristolokeron kansi varovaisesti kiinni. Se lukittuu 
automaattisesti.

VAARA:  Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. 
Älä niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen 
palovamman saamisen vaara. Laitteen mukana 
toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. 
Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia sisäisiä 
palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena 
voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, 
lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten 
ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut 
kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa 
käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen 
palovamma. Älä lataa uudelleen, pura tai polta niitä tai 
kuumenna lämpötilaan yli 100 ºC. Vaihda pariston tilalle 
vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai 
DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja 
paristoja oikein.

Puhdistaminen
• Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.

• Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. 
Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on 
alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu
Jos kadotat kaukosäätimen, voit tilata uuden Bosen 
asiakaspalvelusta. Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta 
ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Lisätietoja on 
pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Rajoitettu takuu
Bose Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmällä on rajoitettu 
takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pikaohjeen sisältämissä 
takuutiedoissa. Pika-aloitusohjeessa kerrotaan takuun 
rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta 
rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole 
voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa 
www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan 
Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot
Käyttöjännite 

220-240 V  50/60 Hz, enintään 60 W
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Liite: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Tärkeitä tietoja asetusten 
määrittämisestä
• Järjestelmän asetukset voidaan määrittää tietokoneen avulla. 

Tällöin älypuhelinta tai tablet-tietokonetta ei tarvitse käyttää.

• Silloin tarvitaan mukana toimitettua USB-johtoa. 

• Käytä Wi-Fi®-verkkoon yhdistettyä tietokonetta.

• Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

• Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

Järjestelmän asetusten määrittäminen 
pöytätietokoneen avulla
Jos käytät pöytätietokonetta, siirrä järjestelmä tietokoneen lähelle, 
kun määrität sen asetukset. Yhdistä järjestelmä tilapäisesti 
tietokoneeseen USB-johdolla. Tämän jälkeen voit siirtää 
järjestelmän sen pysyvään käyttöpaikkaan. 

Järjestelmän asentaminen tietokoneen 
avulla
1. Aseta järjestelmä jalustalle (ks. sivu 7).

2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen

SoundTouch.com/app

Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on 
tallennettu.

3. Lataa ja suorita SoundTouch™-sovellus.

4. Yhdistä järjestelmä kodin verkkoon (ks. sivu 8).

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
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