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Informasjon om regelverkViktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for 
fremtidig referanse. 

 Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at 
det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig 
nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt. 

Utropstegnet i en likesidet trekant, som markert på systemet, varsler 
brukeren om at det finnes viktige drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner i 
brukerveiledningen.

ADVARSLER:
•  For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke 

utsettes for regn eller fuktighet. 
•  Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser 

gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. 
Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri 
kommer væske inn i noen del av produktet. Eksponering for væsker kan 
føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.

•  Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller 
nær produktet.

•  Ikke la barn dytte, dra eller klatre på en A/V-skjerm. Dette kan føre til 
at den velter, og dette kan føre til personskade eller død. For ekstra 
sikkerhet og stabilitet, må du feste skjermen ved hjelp av en egnet 
vippesikring.

•  Plasser aldri utstyret på en ustabil plassering. Utstyret kan velte og føre 
til alvorlig personskade eller død. Mange personskader, spesielt for barn, 
kan unngås ved hjelp av enkle forholdsregler som:
 –  Bruke skap eller stativ som anbefales av utstyrsprodusenten.
 – Bruk bare møbler som er egnet til utstyret.
 –  Passe på at utstyret ikke stikker utenfor kanten på møbelet.
 –  Ikke plassere utstyret på høye møbler (for eksempel skap eller 
bokhyller) uten å feste både møbelet og utstyret til en egnet støtte.
 –  Ikke plassere utstyret på tøy eller andre materialer som er plassert 
mellom utstyret og egnet møbel.
 –  Informer barna om farene ved å klatre på møbler for å nå utstyret eller 
kontrollene.
 –  Hvis du ikke er sikker på at du kan montere produktet på en sikker 
måte, kan du kontakte en profesjonell installatør for hjelp.

ADVARSLER:
•  Fjernkontroll for Solo 10 series II-system: Ikke svelg batterier. 

Dette medfører fare for kjemisk brannskade. 
Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. 
Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige 
brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og 
brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig 
lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. 
Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del 
av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. Knappebatteriet kan 
eksplodere eller forårsake brann eller kjemisk brannskade hvis det 
byttes ut feil eller håndteres på feil måte. Batteriet må ikke lade opp, 
demonteres, varmes opp til over 100 ºC (212 ºF) eller brennes. Bytt bare 
ut med godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 
3-volts litiumbatteri Kast brukte batterier umiddelbart.

•  Fjernkontroll for Solo 15 series II-system: Ikke demonter, åpne eller 
ødelegg batteripakker eller celler. Ikke utsett batterier eller batteripakker 
for varme eller åpen ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Ikke kortslutt 
batteriet. Ikke oppbevar batteriene uforsiktig i en boks eller skuff hvor 
de kan kortslutte hverandre eller kortsluttes av andre metallgjenstander. 
Ikke ta batteriene ut fra originalemballasjen før bruk. Ikke utsett batterier 
for mekanisk støt. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme 
i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden 
eller i øynene, vasker du det berørte området med rikelige mengder 
vann og oppsøker legehjelp øyeblikkelig. Legg merke til pluss- (+) 
og minusmerkene (-) på batteriet og utstyret for å sikre riktig bruk. 
Ikke bruk batteripakker eller celler som ikke er beregnet til bruk med 
produktet. Hold batteriene utenfor rekkevidden til barn. Oppsøk legehjelp 
umiddelbart hvis et batteri har blitt svelget. Kjøp alltid riktig batteri til 
utstyret. Hold batteriene rene og tørre. Tørke av batteripolene med en 
tørr klut hvis de blir tilsmusset. Bruk bare batteriet til tiltenkt bruk. Hvis 
mulig, ta batteriet ut av utstyret når det ikke er i bruk. Bytt bare ut med 
alkaliske AA-batterier (IEC LR06).

FORSIKTIG:  Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan 
kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og 
systemytelse, og kan oppheve garantien.

ADVARSEL:  Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt 
lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av 
implantert medisinsk utstyr.

ADVARSEL:���Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, 
Ikke egnet for barn under 3 år.

MERKNADER:
• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
•  Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, 

må støpselet være lett tilgjengelig.
•  Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller 

testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter. 

  Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med 
grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC 
og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige 
overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance  

Kasser brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser. 
Må ikke brennes.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene. 
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7.  Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til 

produsentens instruksjoner.
8.  Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, 

varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) 
som produserer varme.

9.  Beskytt strømforsyningen eller ledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt 
ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11.  Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en 

lengre periode.
12.  Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet 

har blitt skadet, for eksempel at strømforsyningen eller ledningen er skadet, 
væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har 
blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller 
det har blitt sluppet ned. 

 Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som 
husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende 
innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning 
bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer 
informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du 
kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte 
dette produktet.
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Informasjon om regelverk
Merk:� Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale 

utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. 
Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot 
skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, 
bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes 
i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig 
forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik 
forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette 
utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, 
hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren 
til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
• Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
• Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
•  Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-

mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose 
Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-
lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og 
(2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som 
kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse B-apparatet samsvar med kanadiske ICES-003.

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

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada 
RF som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på 
samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC/IC som er 
angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og bruke med en 
minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikkel XII
I henhold til ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices”, 
og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å 
endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt 
ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV
Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre 
lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart 
til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon 
radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.
Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig 
kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn Bly 
(Pb)

Kvikksølv 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Heksavalent 
(CR(VI))

Polybromerte 
bifenyler (PBB)

Polybromerte 
difenyletere 

(PBDE)

PCBer X O O O O O

Metalldeler X O O O O O

Plastikkdeler O O O O O O

Høyttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, 
er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne 
delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:
Serienumrene finner du på undersiden av lydplanken og på emballasjen for 
fjernkontrollen. 

Serienummer for fjernkontroll: ___________________________________________

Serienummer for systemet: _____________________________________________

Kjøpsdato: ____________________________________________________________

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Produksjonsdato: Det første uthevede sifferet i serienummeret er 
produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015.

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

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

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

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth 
SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens. 

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble 
D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

 HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker 
eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

©2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, 
endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig 
tillatelse på forhånd.
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Innføring

TV-lydsystemet Solo 15/10 series II
Solo 15/10 series II-system leveres med to konfigurasjoner:

• Solo 15 series II-system leveres med metallrist og 
programmerbar universalfjernkontroll.

• Solo 10 series II-system leveres med tøyrist og fjernkontroll.

Systemfunksjoner
• Koble til med bare én lydkabel for enkel montering.

• Får plass under de fleste TV-er på 46” til 50" eller kan plasseres 
på en hylle like nedenfor TVen.

• Programmerbar universalfjernkontroll slå på/av TVen, kabel-/
satellittbokser og systemet med ett enkelt tastetrykk (Solo 15 
series II-system).

• Strømme musikk fra Bluetooth®-enheter.

• Lagrer opptil åtte Bluetooth-enheter i sammenkoblingslisten.

• Kobler til opptil to Bluetooth-enheter for enkel bytting mellom dem.

• Gir fantastisk lydkvalitet med en design som ikke sjenerer.

Utpakking
Pakke esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

TV-lydsystemet Solo 15/10 series II Strømledning

Optisk kabel Koaksialkabel 
(bare Europa)

3,5 cm lydkabel

Universalfjernkontroll for 
Solo 15 series II-system  
(batterier følger med)

ELLER Fjernkontroll for Solo 
10 series II-system  
(batteri montert)

 Kan leveres med flere strømledninger. En strømledning som 
passer for ditt område, følger med.

Merk:  Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din 
autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for 
Bose. Se kontaktarket i esken.
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Konfigurere systemetKonfigurere systemet

Plassere systemet
1. Flytt TVen, slik at du kan se Audio Out-panelet. 

2. Plasser Solo 15/10 series II-systemet der TVen var plassert.

Veiledning�for�plassering: 
Hvis du plasserer lydsystemet i et skap eller på en hylle, plasserer 
du fronten av systemet så nær forkanten av hyllen som mulig for 
optimal lydgjengivelse.

FORSIKTIG:

• Hvis du plasserer lydsystemet helt inntil veggen, må du passe på et 
det er minst 2,5 cm (1") mellom veggen og baksiden av systemet. 

• Uavhengig av plasseringen av produktet må du sørge for at 
ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er blokkert.

Kabelalternativer
Koble TVen til systemet med én av de tre kablene. Den optiske 
kabelen er den foretrukne tilkoblingsmetoden.

Tips: Hvis TVen ikke har en optisk kontakt, koaksialkontakt eller 
analog kontakt, kan du se side 15.

1. Finn Audio OUT-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TVen.

Merk:  Du må koble lydkabelen gjennom Audio OUT-
kontaktpanelet. 

Alternativ 1: 
Optisk (digital) 
Foretrukket metode 
for tilkobling.

Alternativ 2: 
Koaksial (digital) 
Bruk hvis optisk 
utgang ikke er 
tilgjengelig.

Alternativ 3: 
Analog (digital) 
Bruk hvis optisk 
utgang eller 
koaksialutgang ikke 
er tilgjengelig.

Kontaktpanelet på TVen se kanskje ikke ut slik som vist. 
Se etter formen (optisk) eller fargen på kontakten. 

2. Velg en lydkabel.

Koble til TVen
Sett en ene enden av lydkabelen inn i riktig Audio OUT-kontakt 
(digital) på TVen.

FORSIKTIG:  Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du 
beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter 
pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og kontakten.
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Konfigurere systemet

Koble til systemet
Når du har koblet lydkabelen til TVen, kobler du den andre enden til 
systemet. Bruk bare én lydkabel.

Alternativ 1: Optisk kabel (foretrukket)
FORSIKTIG:  Pass på at du har fjernet beskyttelseshettene fra 

begge endene av den optiske kabelen. Hvis du setter 
pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og kontakten.

1. Hold pluggen på den optiske kabelen med Bose-logoen 
vendt opp.

2. Rett inn pluggen med Optical-kontakten på systemet, og sett 
pluggen forsiktig inn. 

Henglset dør

Merk:  Kontakten har en hengslet dør som svinger innover når 
pluggen settes inn.

3. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører eller føler et klikk.

Alternativ 2: Koaksialkabel
Sett den andre enden av koaksialkabelen inn i Coaxial-kontakten 
på systemet.

Alternativ 3: Analog kabel
1. Sett den røde pluggen inn i R-kontakten på systemet.

2. Sett den hvite pluggen inn i L-kontakten på systemet.

Koble til strøm
1. Plugg den lille enden av strømledningen inn i Power-kontakten. 

2. Plugg den andre enden inn i en stikkontakt. 

Systemet spiller av en tone.

1 

2 

Kabelalternativer
Koble TVen til systemet med én av de tre kablene. Den optiske 
kabelen er den foretrukne tilkoblingsmetoden.

Tips: Hvis TVen ikke har en optisk kontakt, koaksialkontakt eller 
analog kontakt, kan du se side 15.

1. Finn Audio OUT-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TVen.

Merk:  Du må koble lydkabelen gjennom Audio OUT-
kontaktpanelet. 

Alternativ 1: 
Optisk (digital) 
Foretrukket metode 
for tilkobling.

Alternativ 2: 
Koaksial (digital) 
Bruk hvis optisk 
utgang ikke er 
tilgjengelig.

Alternativ 3: 
Analog (digital) 
Bruk hvis optisk 
utgang eller 
koaksialutgang ikke 
er tilgjengelig.

Kontaktpanelet på TVen se kanskje ikke ut slik som vist. 
Se etter formen (optisk) eller fargen på kontakten. 

2. Velg en lydkabel.

Koble til TVen
Sett en ene enden av lydkabelen inn i riktig Audio OUT-kontakt 
(digital) på TVen.

FORSIKTIG:  Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du 
beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter 
pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og kontakten.
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Bruke systemetKonfigurere systemet

Plassere TVen på systemet
Løft TVen, og plasser den på systemet. Følg disse retningslinjene:

• Bose Solo 15/10 series II-systemet er utformet slik at det passer 
under TVer som veier opptil 34 kg (75 pund) og har en sokkel som 
ikke er bredere enn 61 cm (24") og dypere enn 31 cm (12,25").

• Sokkelen på TVen skal være midtstilt på toppen av systemet og 
må ikke stikke utenfor noen av kantene. 

• Hvis sokkelen på TVen er for stor til at den passer på toppen 
av systemet, plasserer du lydsystemet på et annet sted, for 
eksempel på en åpen hylle under TVen, men la det være nær 
TVen, slik at lydkabelen rekker frem. Du kan også montere TVen 
på veggen over systemet.

FORSIKTIG:
• IKKE plasser en CRT-TV på systemet. Det er ikke beregnet til 

bruk med denne TV-typen.

• Hvis du lar sokkelen av TVen stikke utenfor noen av kantene på 
høyttalersystemet, økes sjansen for at TVen velter, noe som kan 
føre til personskade.

• Hvis TVen leveres med en vippesikring, monterer du denne i 
henhold til produsentens instruksjoner, og justerer forankringen 
etter at TVen er plassert på systemet. Det anbefales å montere 
en vippesikring når du bruker en TV med dette produktet. Hvis 
TVen ikke ble levert med vippesikring, kan du skaffe en hos de 
fleste TV-forhandlere.

Slik unngår du trådløse forstyrrelser:

• Hold det trådløse utstyret borte fra systemet.

• Plasser systemet utenfor og borte fra metallkabinetter, 
andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Eksempel på systemplassering

Slå av TV-høyttalerne
Slå av TV-høyttalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. 

Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon. 

Slå systemet på
1. Slå TVen på.

2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder, slår du 
på kilden.

3. Trykk Power-knappen ( ) på fjernkontrollen. 

Statusindikatoren lyser grønt.

Statusindikator

4. Kontroller om det kommer lyd fra systemet.

Merk:  Hvis du ikke hører lyd fra systemet, kan du se 
“Feilsøking” på side 18.

Kontroller at TV-høyttalerne er slått av
1. Trykk Mute-knappen ( ) på fjernkontrollen. 

2. Pass på at det ikke kommer lyd fra systemet.

Merk:  Hvis du hører lyd fra TVen, kan du se “Feilsøking” 
på side 18.
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Bruke systemet

Bruke universalfjernkontrollen for Solo 15 series II-system:
Bruk fjernkontrollen til å styre kilder som er tilkoblet systemet, justere systemvolumet, bytte kanaler, bruke avspillingsfunksjoner og aktivere 
funksjoner på kabel-/satellittbokser.

Navigasjonsplate

Kildevalg

Viser liste over innspilte 
DVR-programmer

Teksting

Velger en kilde som er 
koblet til TVen

Funksjonsknapper  
(se side 10)

Basskontroller 
(se side 12)

Avspillingskontroller

Slå lydplanken på/av og styrer 
automatisk vekking (se side 12)

Slår en valgt kilde på/av

Forrige kanal, kapittel eller spor

Tekst-TV

Volumkontroller 
(se side 12) Dialogmodus 

(se side 12)

  styrer Bluetooth®-funksjonen 
(se side 13)

Viser hjemmesiden for 
Internett på TVen



10 – Norsk

Bruke systemetBruke systemet
Programmere universaljernkontrollen 
Du kan programmere universalfjernkontrollen til å styre kildene, 
for eksempel TV, DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, 
spillsystem eller DVR, ved å angi koden for kildemerket. Det 
kan finnes flere koder for kilden. Du må kanskje utføre denne 
fremgangsmåten flere ganger for å finne riktig kode.

Finne koden for kilden
1. Slå kilden på.

2. Finn koden for merket for kilden i boken med koder for 
universalfjernkontrollen (følger med).

Angi koden for kilden 
1. Trykk og hold kildeknappen på fjernkontrollen til alle seks 

knappene lyser, og deretter slipper du. 

Hvis du for eksempel vil programmere TVen, trykker og holder 
du  til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Kildeknappen fortsetter å lyse. 

2. Tast inn koden for det valgte kildemerket på talltastaturet, 
og trykk + på volumknappen.

Teste koden for kilden
1. Test de grunnleggende funksjonene på kilden. 

Følg instruksjonene for kilden:

• TV: trykk kanalknappene. Trykk . Innstillingermenyen 
vises. Trykk  og  for å navigere.

• Kabel-/satellittboks: trykk . 
Programmeringsveiledningen vises. Trykk  og  for 
å navigere.

• DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller: trykk . 
Innstillingermenyen vises. Trykk  og  for å navigere.

• Spillsystem: trykk  og  for å navigere i menyen.

2. Basert på kildens svar på grunnleggende funksjoner:

• Fjernkontrollen reagerer nøyaktig: trykk  for å 
avslutte programmeringen og lagre innstillingene.

• Fjernkontrollen reagerer ikke eller reagerer unøyaktig: 
 -  Hvis kildeknappen lyser: trykk + på volumknappen for 

å gå til neste kode. Gjenta trinn 1-2 under Teste koden 
for kilden. Du må kanskje gjenta denne fremgangsmåten 
30 ganger eller mer. Hvis alle seks knappene blinker tre 
ganger, har du gått gjennom alle kodene for kilden.

 -  Hvis kildeknappen ikke lyser: fjernkontrollen avsluttet 
programmeringsmodus. Gjenta trinn 1-2 under Angi koden 
for kilden og Teste koden for kilden.

Tips:  Når du hav avsluttet programmeringsmodus, trykker du 
kildeknappen for å bruke kilden.

Merk:  Kilden er kanskje ikke kompatibel med 
universalfjernkontroller. Se brukerveiledningen for kilden for 
mer informasjon.

Tilpasse strømknappen
Du kan tilpasse  (strømknappen) på fjernkontrollen for å slå på/
av systemet, TVen og kabel-/satellittboksen samtidig. 

1. Programmer fjernkontrollen til å styre TVen og kabel-/
satellittboksen (se “Programmere universaljernkontrollen”).

2. Trykk  og  samtidig, og hold i ti sekunder. 

Begge knappene blinker tre ganger.

Synkronisere kabel-/satellittboksen og TVen på nytt
Når strømknappen er tilpasset, kan det hende kabel-/
satellittboksen og TVen kan bli usynkronisert og ikke slås på/
av samtidig. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å synkronisere 
systemet på nytt.

1. Trykk kildeknappen for kilden som ikke er synkronisert.

2. Trykk  for å slå kilden på/av.

3. Trykk .  
Kildene slås på/av samtidig.

Veksle mellom kilder
Du kan veksle mellom kilder ved å trykke ønsket kildeknapp på 
fjernkontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til 
en sammenkoblet Bluetooth®-enhet, kan du se side 13.

Merk:  Pass på at du har programmert kildene riktig før du begynner.

1. Trykk knappen for kilden du vil styre. 

Kildeknappen lyser.

2. Trykk .

Kilden slås på.

3. Trykk , og velg riktig inngang på TVen. 

Funksjonsknapper
Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen 
samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/
satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene. 

• Kabel-/satellittboksfunksjoner: se brukerveiledningen for kabel-/
satellittboksen. 

• Tekst-TV-funksjoner: samsvarer med fargekodede sidenumre, 
overskrifter eller snarveier på tekst-TV.
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Bruke fjernkontrollen for Solo 10 series II-systemet
Bruk fjernkontrollen til å slå systemet på/av, justere volumet og basse, bruke dialogmodus og styre Bluetooth®-funksjonen.

Slå lydplanken 
på/av og styrer 
automatisk vekking 
(se side 12)

TV

BASSVolumkontroller 
(se side 12)

Bytter lyd fra en Bluetooth-enhet til TVen

  styrer Bluetooth®-funksjonen 
(se side 13)

Basskontroller 
(se side 12)

Dialogmodus 
(se side 12)

Bytte mellom TVen og Bluetooth®-enheter
Du kan bytte mellom TVen og Bluetooth-kilder ved å trykke riktig kildeknapp på fjernkontrollen. 

Du bytter til TVen ved å trykke TV-knappen ( ).

Du bytter til Bluetooth-enheter ved å trykke Bluetooth-knappen ( ). 

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du strømmer musikk fra Bluetooth-enheter, kan du se side 13.
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Universalfjernkontroll for Solo 15 
series II-system (tilleggsutstyr)
Bose tilbyr separat kjøp av en universalfjernkontroll for Solo 15 
series II-systemet. Kontakt Bose Corporation eller din lokale 
forhandler for mer informasjon. Se kontaktarket i esken.

Programmere fjernkontroll som ikke 
er fra Bose
Du kan programmere fjernkontroller som ikke er fra Bose, 
for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre 
systemet. Se brukerveiledningen for fjernkontrollen som ikke er fra 
Bose eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner. 

Når den er programmert, vil fjernkontrollen som ikke er fra Bose, 
styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

Justere volumet
På fjernkontrollen:

• Trykk + for å øke volumet.

• Trykk – for å redusere volumet.

• Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk:  Hvis du hører lyd fra TVen, kan du se “Feilsøking” 
på side 18.

Justere bassnivået
1. Trykk Bass-knappen ( ).

Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger.

2. På fjernkontrollen:

• Trykk  for å øke bassen.

• Trykk  for å redusere bassen.

3. Trykk Bass-knappen ( ).

Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger, og systemet lagrer 
innstillingene.

Merk:  For optimal lydkvalitet for programmer med bare tale, for 
eksempel nyheter og talkshow, kan du se “Dialogmodus”.

Tilbakestille bassnivået
Trykk og hold  i fem sekunder på fjernkontrollen for å 
tilbakestille bassnivået til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Dialogmodus
Dialogmodus gir optimal lydkvalitet for programmer med 
bare tale, for eksempel nyheter og talkshow, ved å redusere 
bassinnstillingene for systemet. 

Trykk og hold dialogknappen ( ) på fjernkontrollen for å bytte 
mellom dialogmodus og standard lydinnstilling.

Statusindikatoren lyser gult når dialogmodus er aktivert.

Automatisk vekking
Du kan konfigurere systemet til å slås på når det mottar et lydsignal.

Merk:  Systemet slås av etter 60 minutter med inaktivitet. 

Trykk og hold  i fem sekunder for å bytte mellom automatisk 
vekking og standard strøminnstillinger. 

Statusindikatoren lyser svakt gult når systemet er slått av og 
automatisk vekking er aktivert.
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Koble sammen en Bluetooth®-enhet
Trådløs Bluetooth®-teknologi lar deg strømme musikk til systemet 
fra smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller andre lydenheter 
med Bluetooth. 

Før du kan strømme musikk fra en Bluetooth-enhet, må du koble 
enheten sammen med systemet.

1. Trykk og hold  på fjernkontrollen til Bluetooth-indikatoren 
blinker blått.

Pass på at Bluetooth-indikatoren blinker blått før du kobler 
sammen enheten.

2. Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.

Tips: Bluetooth-funksjonen er vanligvis under Innstillinger. 
Et tannhjulsymbol ( ) representerer ofte Innstillinger på 
hjemmeskjermen. 

3. Velg Bose Solo system fra enhetslisten.

Når sammenkoblet, vises Bose Solo system som tilkoblet 
i enhetslisten. Systemet spiller av en tone når Bluetooth-
indikatoren lyser hvitt.

4. På Bluetooth-enheten spiller du av musikk som skal strømmes 
til systemet.

Hvis du ikke kan koble sammen enheten
Det kan hende du må nullstille Bluetooth-sammenkoblingslisten 
for systemet (se “Nullstille sammenkoblingslisten for Bluetooth®”). 
Når du har nullstilt listen, kan du prøve å koble sammen på nytt. 

Se “Feilsøking” på side 18 for nærmere informasjon.

Koble til en sammenkoblet 
Bluetooth®-enhet
Du kan strømme lyd fra Bluetooth®-enheter til systemet. 

Merk:  Hvis det er lagret flere systemer i sammenkoblingslisten 
for systemet, kan det ta litt tid før enheten kobles til. 
Bluetooth-indikatoren for systemet viser tilkoblingsstatusen 
(se side 14).

1. På fjernkontrollen, trykk på .

Systemet kobler til de to siste enhetene som strømmet 
til systemet.

2. Spill av musikk på enheten.

Hvis du ikke kan strømme lyd fra en sammenkoblet enhet
System har kanskje mistet tilkoblingen til enheten. Kontroller 
Bluetooth-indikatoren for systemet. Hvis en sammenkoblet enhet 
er utenfor rekkevidden til systemet, flytter du enheten slik at den er 
innenfor rekkevidde.

Bytte mellom tilkoblede enheter
Systemet støtter flerpunkts tilkobling, noe som lar deg sømløst 
veksle mellom tilkoblede enheter for avspilling av musikk. 

De to siste enhetene som strømmet til systemet forblir tilkoblet. 
Under avspilling kan du stoppe lyd midlertidig på enheten som 
strømmer, og deretter spille av musikk fra en annen tilkoblet enhet. 

1. Stopp midlertidig avspillingen av musikk på enheten 
som strømmer.

2. Spill av musikk på en annen tilkoblet enhet.

3. Gjenta trinn 1 og 2 for å bytte mellom tilkoblede enheter.

Nullstille sammenkoblingslisten for 
Bluetooth®

Når du kobler en Bluetooth-enhet sammen med systemet, lagres 
sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for systemet. Det kan 
hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du 
ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble 
sammen enheten på nytt.

1. Trykk og hold  i ti sekunder til Bluetooth®-indikatoren 
blinker blått.

2. Slett Bose Solo system fra Bluetooth-menyen på den 
mobile enheten.

Systemet spiler av en tone og er nå klar til å koble sammen en 
enhet (se “Koble sammen en Bluetooth®-enhet”).
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Systeminformasjon

Systemindikatorer
Status- og Bluetooth®-indikatoren på fronten av systemet, gir informasjon om systemaktivitet.

Bluetooth®-indikator

Statusindikator

Statusindikator

Indikatoraktivitet Systemstatus

Av System er av (ventemodus)

Grønn Lyser: Systemet er på

Blinker: Systemet er dempet

Gul Dim: Ventemodus, automatisk vekking er aktivert

Lyser: Dialogmodus

Blinker: Dialogmodus, systemet er dempet

Rød Systemfeil: Ring kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Bluetooth®-indikator

Indikatoraktivitet Systemstatus

Blå Blinker: Klar til sammenkobling:

Hvit Blinker: Kobler til ...

Lyser: Tilkoblet

Alternativ konfigurering
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Alternativ konfigurering
Det kan hende du må bruke en alternativ konfigurasjonsmetode av følgende årsaker:

• Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TVen

• Ingen optisk tilkobling, koaksialtilkobling eller analog tilkobling på TVen

Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TVen
Noen TVer leverer ikke lyd fra tilkoblede kilder til systemet. Bruk en alternativ konfiguasjonsmetode for å koble kildene direkte til systemet.

Problem Gjør dette

Ingen lyd fra kilden som er koblet til TVen Koble kilden til systemet med én av de tre kablene. (Se side 16.)

Ingen lyd fra to kilder som er koblet til TVen Koble kildene til systemet med alternativ 1 eller 2. (Se side 16.)

Ingen optisk tilkobling, koaksialtilkobling eller analog tilkobling på TVen
Noen TVer har ikke optisk kontakt, koaksialkontakt eller analog kontakt. Bruk en alternativ konfiguasjonsmetode for å koble TVen til systemet.

Problem Gjør dette

TVen har bare en hodetelefonkontakt Koble til TVen med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med). (Se side 17.)

TVen har ingen lydutganger Du kan bruke lydutgangene på en annen kilde, for eksempel en kabel-/satellittboks, 
for tilkobling til systemet. (Se side 16.)
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Koble en kilde til systemet
Hvis det ikke kommer lyd fra kilden, for eksempel DVD-/Blu-ray 
Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er 
tilkoblet TVen, kobler du den til systemet.

FORSIKTIG:  Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du 
beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter 
pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og kontakten.

1. Finn Audio Out-kontaktpanelet (digital) på baksiden av kabel-/
satellittboksen.

Audio OUT 
Kildekontaktpanel

Kontaktpanel på systemet

2. Velg en lydkabel.

3. Koble lydkabelen fra Audio Out-kontaktpanelet (digital) 
på kabel-/satellittboksen til systemet. 

Merk:  Ikke koble videokabelen for kilden fra TVen, 
for eksempel en HDMI™-kabel.

Koble to kilder til systemet
Hvis det ikke kommer lyd fra kildene, for eksempel DVD-/Blu-ray 
Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er 
tilkoblet TVen, kobler du den til systemet. Bruk bare én lydkabel for 
hver kilde.

1. Finn Audio�Out-kontaktpanelet (digital) på baksiden av hver kilde. 

2. Velg en separat lydkabel for hver kilde med alternativ 1 eller 2 
(se side 17).

Merk:  Du MÅ bruke alternativ 1 eller 2. Ikke koaksialkabel og 
optisk kabel samtidig.

3.  Koble til separat den valgte lydkabelen fra Audio Out-
kontaktpanelet (digital) på hver kilde til systemet. 

Merk:  Ikke koble videokabelen for kilden fra TVen, 
for eksempel en HDMI™-kabel.

Alternativ�1

Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker optisk kabel og 
analog kabel.

FORSIKTIG:  Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du 
beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter 
pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen 
og kontakten.

Audio OUT  
Source�2

Audio OUT  
Source 1

Kontaktpanel på systemet
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Alternativ�2

Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker koaksialkabel og 
analog kabel.

Audio�OUT��
Source�2

Audio OUT  
Source 1

Kontaktpanel på systemet

Bruke to kilder som er koblet til systemet
Slå kildene av når de ikke er i bruk. Hvis en av kildene skal levere 
lyd til systemet, må det andre være slått av.

Koble en hodetelefonkontakt på TVen til systemet
Hvis TVen bare har en hodetelefonkontakt, bruker du en 3,5 mm til 
RCA-stereokabel (følge ikke med) for å koble til systemet.

1. Sett stereopluggen inn i hodetelefonkontaktene på TVen.

2. Sett den røde pluggen inn i R-kontakten på systemet.

3. Sett den hvite pluggen inn i L-kontakten på systemet.

4. Pass på at TV-høyttalerne er slått på. Se brukerveiledningen 
for TVen for mer informasjon.

5. Du sikrer optimal volumkontroll fra systemet. 

• ved å sette TVens volum til 75 prosent av maksimum.

• Deretter angir du volumnivået for systemet ved hjelp av 
fjernkontrollen.

Kontaktpanel på systemet

Audio OUT  
Hodetelefonkontaktpanel på TV  
(eller annen variabel lydutgang)

3,5 mm stereokabel  
(følger ikke med)
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Feilsøking
Problem Gjør dette

Ikke strøm • Pass på at begge endene av strømledningen sitter godt fast.
• Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
• Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.

Ingen lyd • Opphev demping av systemet. 
• Øk volumet. 
• Plugg lydkabelen inn i en kontakt på TVen som er merket med Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller 

Audio IN.
• Bruk bare én lydkabel.
• Kontroller at alle kablene er koblet godt til og at tilkoblingene er riktige. 
• Velg riktig TV-inngang. 
• Aktiver TVens lydutgang og velg riktig innstilling, for eksempel Stereo eller 5.1-kanalers lyd. Se brukerveiledningen for 

TVen for mer informasjon.
• Bruk alternativ konfigurasjon (se side 15).
• Tilkobling til to kilder: 

 – Slå den andre kilden av.
 – Pass på at du ikke bruker en optisk kabel eller koaksialkabel.

• Hvis systemet er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), slår du av TV-høyttalerne, setter TV-
volumet til 75 prosent av maksimalt nivå og opphever demping av TVen.

• Hvis du kobler til via hodetelefonutgang på TVen, øker du TV-volumet til maksimalt. 
• Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.

Kan ikke spille av Bluetooth®-lyd • På systemet:
 – Koble sammen en enhet (se side 13).
 – Nullstill sammenkoblingslisten for systemet (se side 13).
 – Prøv å koble sammen en annen enhet. 

• På Bluetooth-enheten:
 – Slå av og på Bluetooth-funksjonen. 
 – Fjern systemet fra Bluetooth-menyen. Koble sammen på nytt. 
 – Bruk en annen musikkilde.
 – Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel. Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.

• Øk volumet på systemet, den mobile enheten og musikkilden. 
• Pass på at du bruker den riktige enheten.
• Hvis det er koblet til flere Bluetooth-enheter, må du først stoppe enheten som strømmer.
• Koble fra andre Bluetooth-enheter når de ikke er i bruk.
• Se Ingen lyd eller Forvrengt lyd.

Forvrengt lyd • Kontroller at alle kablene er koblet godt til systemet og TVen (eller andre tilkoblede kilder). 
• Hvis systemet er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), reduserer du TV-volumet.
• Bruk alternativ konfigurasjon (se side 15).
• Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.

Fjernkontrollen fungerer ustabilt 
eller ikke i det hele tatt

• Kontroller batteriene for å se om de er satt i riktig eller om de må skiftes (se side 19). 
• Pek fjernkontrollen direkte mot systemet. 
• Kontroller at statusindikatoren blinker når du trykker volum- eller dempeknappen på fjernkontrollen.
• Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.

Det kommer lyd fra TVen • Slå TV-høyttalerne av (se side 8). 
• Demp eller reduser volumet på TVen.

Statusindikatoren lyser rødt • Systemfeil: Ring kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.
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Bytte batteriene i fjernkontrollen

Fjernkontroll for Solo 15 series II-system
Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker 
redusert, bytter du begge batteriene. Bruk alkaliske batterier.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å 
åpne det.

2. Ta ut begge batteriene.

Kasser batteriene i henhold til lokale bestemmelser.

3. Sett inn to 1,5 V AA-batterier (IEC-LR6) eller tilsvarende. 
Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens 
med markeringene inni batteribrønnen.

4. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

 

Fjernkontroll for Solo 10 series II-system
Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker 
redusert, bytter du batteriet. Bruk et litiumbatteri.

1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre.

2. Fjern dekslet og sett inn det nye batteriet (CR2032 eller 
DL2032) med den flate siden vendt opp og slik at plusstegnet 
(+) vises.

3. Sett dekselet tilbake på plass, og vri det mot høyre til det låses 
på plass. 

ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for 
kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, 
inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, 
kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av 
bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier 
borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, 
må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. 
Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert 
inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. 
Knappebatteriet kan eksplodere eller forårsake brann eller 
kjemisk brannskade hvis det byttes ut feil eller håndteres på 
feil måte. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes 
opp til over 100 ºC (212 ºF) eller brennes. Bytt bare ut med 
godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 
3-volts litiumbatteri Kast brukte batterier umiddelbart.

Rengjøring
• Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut.

• Ikke bruk spray i nærheten av systemet. Ikke bruk noen 
løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder 
alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

• Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte
Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose. 
Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti
Systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere 
informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet 
for produktet i esken. Se registreringskortet for produktet for 
instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du 
ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede 
garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og 
New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty 
eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i 
Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon
Strømspenning

100-240 V  50/50 Hz, 60 W
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