
MANUAL UTILIZARE 
SoundTouch 10/20/30 

 
Va prezentam sistemele SoundTouch™ de la Bose 

 

Cu SoundTouch™ si o retea Wi-Fi disponibila puteti sa va bucurati de radio de pe internet, 
de muzica dvs favorita din orice mediu de stocare capabil de o conexiune la internet, in 
oricare din incaperile casei sau in aer liber. 

 

Beneficii cheie: 

• Va puteti bucura de accesul la posturi de radio online si servere de muzica. 
• Va puteti asculta muzica favorita mai usor folosind presetarile personalizate. 
• Functioneaza cu reteaua dvs Wi-Fi. 
• Aveti la dispozitie aplicatii gratuite pentru computerul, smartphone-ul sau tableta dvs 

pentru un control deplin in functionare. 
• Pentru experiente muzicale multiple puteti adauga cu usurinta noi sisteme. 
• Larga varietate a sistemelor audio Bose va ofera libertatea de a alege solutia perfecta 

pentru fiecare incapere. 

 

Despre sistemul SoundTouch™ 

Sistemul dvs SoundTouch™  Wi-Fi® va permite sa ascultati toata muzica transmisa 
wireless prin reteaua Wi-Fi a casei. Folosind aplicatiile gratuite SoundTouch puteti seta si 
controla sistemul.  

 

Caracteristicile sistemului 

• Cele sase posibilitati de presetare ale sistemului si telecomanda acestuia va permit 
auditia la prima atingere. 

• Pe display-ul de 1.6 inch (numai pentru SoundTouch 20/30) puteti vizualiza starea 
sistemului si diverse informatii. 

• Designul portabil va ajuta in deplasarea cu usurinta, din camera in camera, a 
sistemului. 

• Telecomanda va permite controlul sistemului printr-un simplu click pe o raza de 6 
metri. 

• In plus, fata de conexiunea Wi-Fi exista si o conexiune AUX cu jack de 3,5 mm pentru 
a  putea asculta muzica din alte surse. 

• Conector USB pentru setari de retea ( ATENTIE ! Nu este un conector USB pentru 
incarcat telefoane, tablete sau alte dispozitive ci doar pentru a putea seta legatura la 
reteaua Wi-Fi) 

• Aplicatii gratuite pentru setari si control. 



 

Montarea sistemului 

 

Despachetarea sistemului 

 
Desfaceti cu grija cutia si verificati existenta urmatoarelor componente in cutie: 

 

 
 

NOTA: Nu conectati niciun cablu la sistem pana nu lansati aplicatia SoundTouch. Vedeti mai 
departe „ Adaugarea sistemului la reteaua Wi-Fi” 

 Sistemul poate fi livrat cu mai multe variante de adaptoare de priza. Folositi adaptorul 
potrivit regiunii dvs. 

 

Daca exista componente care par degradate, nu le folositi! Contactati imediat furnizorul sau 
service-ul Bose! 

Pastrati ambalajul pentru depozitarea sau transportul ulterior al sistemului. 

 

 

Adaugarea sistemului la reteaua Wi-Fi 

 
Inainte de a folosi sistemul trebuie sa instalati aplicatia SoundTouch intr-un computer care 
exista in reteaua dvs Wi-Fi. Apoi folositi-o pentru conectarea sistemului la retea. Ghidul 
aplicatiei va va arata ce trebuie sa faceti. 

Asigurati-va ca urmati toti pasii indicati! 



NOTA: Daca aveti deja instalata aplicatia SoundTouch pentru un alt sistem este suficient sa 
o porniti si sa accesati EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM ca sa adaugati 
noul sistem. 

 

Instalarea aplicatiei SoundTouch 

 

1. De la un computer care este in reteaua Wi-Fi deschideti un browser si mergeti la : 
http://www.Bose.com/soundtouch_app 
Sfat: Daca doriti ca SoundTouch sa redea muzica din iTunes® sau Windows Media®  
Player folositi chiar computerul unde se afla stocate aceste liste de redare. 
 

 
2. Descarcati si instalati aplicatia SoundTouch in computer. 

Acum sunteti gata sa conectati sistemul la retea. 
Nota: Nu conectati nici un cablu la sistem pana nu va indica aplicatia sa o faceti!!! 
 
 
 

Conectarea sistemului la reteaua Wi-Fi 

 

1.Lansati aplicatia prin dublu click pe pictograma SoundTouch. Prima data cand o deschideti, 
aplicatia va va ghida pentru instalarea in reteaua Wi-Fi. 

2. Plasati sistemul pe o suprafata ferma, in apropiere de o priza de curent si de computerul 
dvs. 

3.Cand aplicatia va cere, cuplati capatul mic al cablului USB in conectorul SETUP al 
sistemului 



 

4.Conectati celalalt capat al cablului USB la un port USB de la computerul dvs. 

Nota: Asigurati-va ca sistemul este cuplat la priza de curent in timpul setarilor ca sa evitati o 
eventuala cadere de tensiune datorata slabei incarcari a acumulatorului. 

5.Conectati cablul de alimentare in conectorul POWER al sistemului. 

6.Cuplati la alimentator adaptorul de priza potrivit regiunii dvs si introduceti-l in priza de 
perete. 

Aplicatia va detecta sistemul si va va indica cum sa introduceti datele sistemului. 

7. Urmand instructiunile, finalizati instalarea completa, inclusiv crearea unui cont 
SoundTouch, localizarea bazei dvs de date muzicale, logarea la serviciile muzicale preferate 
si personalizarea presetarilor. 

 

Deschiderea sistemului 

 

Apasati Power de la butonul de pe padul superior al sistemului sau de la telecomanda. Pe 
display se va afisa o pictograma sau un mesaj sau informatii despre ce se reda in acel 
moment, in functie de starea sistemului. 

Puteti apasa si butoanele Preset sau AUX, sistemul va porni si in variantele acestea. 



Obtinerea de informatii de la sistem 

Partea frontala a sistemului va ofera informatii prin intermediul display-ului si indicatorului Wi-
Fi: 

• Pe display – puteti vedea mesajele sistemului si informatiile „Now Playing” 

• Indicatorul Wi-Fi – va arata starea retelei Wi-Fi 

 

Explicarea mesajelor afisate 

 

Pe display apar informatiile sistemului si icoane, iar uneori pot fi numele albumului sau al 
artistului. 

Pictograma Descriere 

 

Indicator de progres al actiunii 

 

Apare la prima deschidere si va indica sa urmati instructiunile de 
setare 

 

Se asculta radio online 

 

Se modifica volumul 



 

Sunetul este dezactivat 

 

Se reda muzica din biblioteca muzicala 

 

Modul auxiliar este activ 

 

Salt inainte la urmatoarea inregistrare 

 

Salt inapoi la inregistrarea anterioara 

 

Sunet oprit temporar 

 

Sunet oprit 

 

Sunt selectate presetarile 

 

Bateria se incarca 

 

Bateria este complet incarcata 

 

Bateria necesita incarcare ( durata de viata < 20%) 

 

Indicatorul Wi-Fi 

Indicatorul Wi-Fi de pe panoul frontal al sistemului indica starea retelei. 

Activitatea indicatorului Starea sistemului 
Clipeste alb Sistemul se conecteaza la reteaua Wi-Fi  
Lumineaza alb puternic Sistemul este conectat la retaua Wi-Fi si este deschis 
Clipeste galben-chihlimbar Sistemul este deconectat de la retaua Wi-Fi 
Lumineaza galben-chihlimbar Sistemul este in mod de setare alternativ 
Inchis Reteaua este inactiva 
 

 

Butoanele de control ale sistemului 

 

Partea de control a sistemului consta in butonul pad si telecomanda. Puteti controla sistemul 
si prin aplicatia SoundTouch instalata deja. 



• Butonul pad va da posibilitatea sa deschideti sistemul, sa setati si sa ascultati 
presetarile, sa ajustati volumul si sa activati modurile auxiliare. 

• Telecomanda va permite toate actiunele butonului pad si in plus salturile inainte si 
inapoi si oprirea temporara / reluarea redarii. 

Buton Descriere 

 

Power : apasati ca sa deschideti/inchideti sistemul 

 

Butoane de presetare 
• Apasati si mentineti butonul dorit ca sa salvati redarea 

curenta ca presetare 
• Apasati butonul dorit ca sa redati o presetare 

 

Volume up/ Volume down: apasati ca sa cresteti/ descresteti 
volumul sunetului 

 
Modul auxiliar: apasati ca sa redati muzica de la dispozitivul 
conectat la conectorul AUX 

 

Skip Backward / Skip Forward: apasati ca sa sariti peste o 
inregistrare (doar la telecomanda)  

 

• Play / Pause: apasati ca sa schimbati intre redare / 
pauza 

• Mute / Unmute: apasati ca sa opriti temporar/ reluati 
redarea doar de la un dispozitiv auxiliar (doar la 
telecomanda) 

 

 
 

Folositea aplicatiei SoundTouch™ 
 

Aplicatia SoundTouch™ este un program software care va permite sa controlati sistemul de 
la un computer, smartphone sau tableta. Cand folositi aceasta aplicatie, computerul, 
smartphone-ul sau tableta dvs se comporta ca o telecomanda imbunatatita pentru sistem. 

Aplicatia va permite sa setati sistemul, sa cautati posturi de radio pe internet, sa memorati si 
sa schimbati presetarile, sa trimiteti spre redare la sistem muzica dorita, sa vedeti ce se reda 
si multe altele. 

Cereti ajutor 

 

Daca doriti mai multe informatii pentru utilizarea sistemului, puteti folosi „Sfaturi Utile” sau 
„Ajutorul online”. 

 

 

 

 



Sfaturi utile 

Dupa instalarea completa a sistemului, va apar pe ecran sfaturi utile bazate pe actiunea pe 
care o intreprindeti in acel moment. Ele au legatura cu modul in care sa folositi sistemul, 
inclusiv cum sa va personalizati presetarile. 

Activarea sfaturilor utile 

Daca ati dezactivat primirea sfaturilor utile, urmati instructiunile de mai jos pentru a le 
reactiva: 

1. Lansati aplicatia SoundTouch si selectati: EXPLORE > SETTINGS > Help Tips 
2. Comutati SHOW TIPS pe pozitia ON 

 

Ajutorul online 

Pentru informatii despre folosirea SoundTouch: 

1. Apasati in aplicatie pe: EXPLORE > HELP 
2. Cautati prin temele de ajutor propuse  

 

Descarcarea aplicatiei pentru mobil 

 

Bose va ofera si o versiune mobila gratuita a aplicatiei SoundTouch astfel incat sa puteti sa 
va controlati sistemul de la un smartphone sau o tableta. 

Ca sa instalati aplicatia pe telefon sau tableta: 

• Pentru utilizatorii de iOS: descarcati aplicatia de control SoundTouch din App Store 
• Pentru utilizatorii de Android: descarcati aplicatia de control SoundTouch din Google 

Play Store 

 

Controlarea sistemului de la un alt computer 

Odata ce ati instalat sistemul in reteaua Wi-Fi a casei, puteti sa-l controlati din orice 
computer aflat in reteaua respectiva. 

1. In computerul de pe care vreti sa incercati controlarea sistemului, deschideti un 
browser si mergeti la : http://www.Bose.com/soundtouch_app 

2. Descarcati, instalati si lansati aplicatia 
3. Apasati pe „ SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT”. Va aparea ecranul de logare si 

sunteti gata pentru logarea la sistemul dvs. 

 

Cum memorati o presetare 

Puteti sa va personalizati sase presetari ale serviciilor muzicale favorite, posturilor, listelor de 
redare, artistilor, albumelor sau melodiilor din biblioteca dvs muzicala. Puteti sa le accesati 
apoi, simplu, cu doar o atingere de buton. 

Sfat: La fel de usor le puteti accesa si din aplicatia SoundTouch de pe dispozitivele mobile. 



Ce trebuie sa stiti 

• Puteti stabili presetarile din aplicatie, de la butonul pad sau de la telecomanda. 
• Daca sursa de presetare este iTunes sau biblioteca muzicala din Windows Media 

Player, asigurati-va ca ati deschis computerul pe care aveti respectivele date si ca 
este conectat in aceeasi retea Wi-Fi. 

 

 

Redarea unei presetari 

Dupa ce v-ati personalizat presetarile, le puteti asculta direct printr-o apasare de buton pad 
sau de la telecomanda. 

Daca folositi telecomanda, indreptati-o catre sistem in timp ce apasati pe presetare.  

Veti auzi muzica si informatii vor aparea pe ecran: o pictograma, numele melodiei sau al 
postului de radio, in functie de sursa de redare. 

Nota: Daca nu se aude nimic si mesajul de presetare nealocata va apare pe ecran, 
inseamna ca nu ati memorat presetarea dorita. 

 

Stabilirea unei presetari 

1. Porniti muzica dorita cu ajutorul aplicatiei 
2. In timp ce sistemul reda muzica, apasati si mentineti butonul pad sau cel de la 

telecomanda (apx 2 secunde). 
 

Sistemul va emite un sunet cand s-a memorat presetarea si mesajul ”A New Preset 
assigned” va aparea pe ecran. 

Ca sa schimbati o presetare, urmati aceeasi pasi ca mai sus. 

 

 



Redarea de la alte surse 
Folosind sistemul SoundTouch puteti asculta muzica din smartphone, tableta, computer sau 
alte surse prin conectarea directa la AUX sau prin Bluetooth 

Conectarea unei surse audio la sistem 

 

Puteti conecta iesirea audio de la o sursa externa: smartphone, tableta, computer sau alte 
tipuri de surse audio prin conectare directa la AUX IN. Conectorul AUX IN permite 
conectarea unui cablu cu conector de 3.5 mm (nu se livreaza impreuna cu sistemul). 

1. Folosind un cablu stereo, conectati sursa audio la conectorul AUX IN de la sistem 

 

2. Apasati butonul AUX de la pad sau telecomanda 
 

3. Porniti sursa audio. 
 

Sfat: Ajustati volumul sursei si pe cel al sistemului la 75% din volumul maxim pentru a avea 
un control optim asupra volumului. 

 

Controlul avansat prin butoane 
Sistemul va ofera functionalitate avansata printr-o serie de apasari si mentineri de apasare la 
anumite butoane de pe pad. 

 

 

 



Actualizarea software-ului sistemului 

 

Aplicatia va anunta cand este disponibila o versiune noua a software-ului. Puteti face 
aceasta actualizare folosind butonele de pe pad. 

 

1. Apasati butonul  ca sa porniti sistemul 

2. Pe pad apasati si mentineti  si  timp de 5 secunde. 

Pe display va aparea o numaratoare inversa de la 5 la 1. O bara de progres va indica 
statusul, iar la terminarea actualizarii veti avea afisat un mesaj de actualizare completa. 

 

Caracteristici avansate 
 

Capacitatea de dezactivare Wi-Fi 

 

Sistemul are din constructie capacitatea de a dezactiva conectivitatea Wi-Fi. 

 

1. Apasati butonul      ca sa porniti sistemul 
 

2. Pe pad apasati si mentineti  si  timp de 5 secunde 

 



Pe display va aparea o numaratoare inversa de la 5 la 1 si un mesaj similar cu „ Hold to 
disable networking” . 

Indicatorul Wi-Fi se va inchide cand Wi-Fi-ul este inactiv. 

 

Capacitatea de re-activare Wi-Fi 

1. Apasati butonul      ca sa porniti sistemul 
 

2. Pe pad apasati si mentineti  si  timp de 5 secunde 

Pe display va aparea o numaratoare inversa de la 5 la 1 si un mesaj similar cu „ Hold to 
enable networking” . 

Indicatorul Wi-Fi se va aprinde cand Wi-Fi-ul este activ. 

 

Revenirea la setarile de fabricatie  

Revenirea la setarile de fabricatie sterge toate sursele, setarile de volum si retea din sistem. 

1. Apasati butonul      ca sa porniti sistemul 
 

2. Pe pad apasati si mentineti    si  timp de 5 secunde 
 

Pe display va aparea o numaratoare inversa de la 10 la 1 si un mesaj similar cu „Hold to 
restore factory settings” . 

Sistemul se va restarta. 

3. Lansati aplicatia SoundTouch de la computerul dvs si adugati sistemul retelei dvs Wi-
Fi. 

 

Metoda de setare alternativa 
Folosind aceasta metoda puteti seta sistemul dvs SoundTouch astfel incat sa-l cuplati intai la 
reteaua Wi-Fi incorporata si abia apoi la reteaua Wi-Fi a casei. 

 

 



1. Apasati butonul      ca sa porniti sistemul 
 

2. Pe pad apasati si mentineti    si pana numaratoarea inversa ajunge la 1 si un 
mesaj similar cu ” alternate setup” apare de display (aproximativ 5 sec) 

 

3. Activati Wi-Fi de la computerul, tableta sau smartphone-ul dvs si cuplati-va la Bose 
SoundTouch Wi-Fi Network. 
 

4. Deschideti un browser si tastati http://192.168.1.1 in campul adreselor. Pe ecran va 
aparea fereastra de setare Wi-Fi. 
 

5. Selectati reteaua dvs Wi-Fi din lista afisata. 
 

6. Introduceti parola (daca va este solicitata) si atingeti sau dati click pe Connect. 
Sistemul va incepe sa se conecteze la reteaua Wi-Fi din casa. Indicatorul sistemului 
va clipi intermitent alb iar apoi va lumina continuu cand va fi realizata conexiunea. 
 

7. La computerul, tableta sau smartphone-ul dvs reveniti la panoul de control Wi-Fi si 
reconectati-va la reteaua casei. 
 

8. Odata sistemul integrat in retea, urmati pasii pentru a completa setarea: 

A .Descarcati si lansati aplicatia SoundTouch 

B. In ecranul de setare a sistemului SoundTouch selectati optiunea: „ IT IS ALREADY 
CONNECTED” 

 

Adaugarea unei retele Wi-Fi 
 

Daca informatiile retelei s-au modificat sau doriti conectarea sistemului la alta retea, trebuie 
sa adaugati informatiile despre noua retea in aplicatie si apoi sa conectati sistemul. 

1. Lansati aplicatia SoundTouch 
2. Apasati EXPLORE > SETTINGS > Systems 
3. Selectati sistemul 
4. Apasati CONNECT TO A WI-FI NETWORK 
5. Urmati instructiunile din computerul dvs. 

 



Rezolvarea problemelor 
 

Problema Ce trebuie sa faceti 
Nu se poate finaliza 
setarea retelei 

• Asigurati-va ca numele retelei si parola sunt corecte 
• Asigurati-va ca reteaua Wi-Fi functioneaza, iar 

sistemul si computerul sunt in aceeasi retea 
• Mutati sistemul mai aproape de router sau punct de 

acces 
• Opriti alte aplicatii audio sau video 
• Inchideti aplicatia, deconectati toate cablurile si 

reporniti procesul de setare. 
Nu se poate conecta la 
retea 

• Daca informatiile retelei dvs s-au schimbat sau doriti 
conectarea la alta retea, cititi „Adaugarea unei retele 
Wi-Fi” 

• Incercati conectarea la retea folosind cablul Ethernet 
Sunet intermitent sau fara 
sunet 

• Mutati sistemul departe de orice posibile interferente 
(microunde, telefoane fara fir etc) 

• Opriti aplicatiile care redau alte fluxuri audio sau video 
• Asigurati-va ca sistemul este deschis si conectat in 

aceeasi retea cu computerul 
• Mutati sistemul mai aproape de router sau punct de 

acces 
• Asigurati-va ca volumul sistemului nu este oprit 

temporar sau nu este prea scazut 
• Apasati si mentineti butonul AUX de pe pad pentru 15 

secunde pentru a restarta sistemul 
 

 

Curatarea sistemului 
Ca sa curatati sistemul SoundTouch, stergeti exteriorul cu o laveta moale si uscata. Puteti 
aspira usor grila sistemului cu aspiratorul. 

• NU folositi solventi, chimicale sau spray-uri  
• NU permiteti lichidelor sau obiectelor sa patrunda in fantele de aerisire 

 

Inlocuirea bateriei de la telecomanda 

 

ATENTIE!!! 
Bateriile noi sau uzate nu trebuie lasate la indemana copiilor. Nu inghititi baterii - exista risc 
de arsuri chimice. Telecomanda acestui sistem contine un capac la compartimentul bateriilor  
care, daca este inghitit, poate provoca arsuri interne severe ce pot duce la moarte in mai 
putin de 2 ore. In cazul in care compartimetul bateriilor nu se inchide corect, nu utilizati 
produsul. Daca aveti suspiciuni cum ca bateria a fost inghitita sau introdusa in orice alta 
parte a corpului, adresati-va medicului imediat. 



Nu se incarca, nu se distruge, nu se incalzeste la mai mult de 100°C! 

Pentru inlocuire folositi doar baterii aprobate de forurile competente, de tip CR2032 sau 
DL2032 de 3 V pe lithiu. 

Depozitati bateriile uzate conform normelor legislative in vigoare! 

 

1. Folositi o moneda pentru a deschide capacul de la compartimentul bateriei. 
 

2. Deschideti capacul. Introduceti noua baterie cu partea plata in sus, cu semnul + la 
vedere. 
 
 
 

 
 

3. Reasezati capacul deasupra si inchideti-l. 


