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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE  

____________________________________________________________________________________ 
Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu atenţie și să îl păstrați 

pentru consultare ulterioară.  

Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un 

triunghi echilateral, are scopul de a alerta utilizatorul 

cu privire la prezența unei tensiuni periculoase  

neizolate în interiorul produsului care poate avea o magnitudine 

suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.  

Semnul de exclamație din interiorul triunghiului 

echilateral, aşa cum este marcat pe sistem, are rolul de a  

avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante 

privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.  

___________________________________________________ 

AVERTIZĂRI:  

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți 

produsul în condiţii de ploaie sau umezeală.  

• Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu așezați 

obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vaze, pe aparat sau în 

apropierea aparatului. Ca și în cazul oricăror produse electronice, 

aveţi grijă să nu vărsați lichide în nicio parte a sistemului. 

Lichidele pot cauza o defecțiune și / sau un pericol de incendiu. 

• Păstraţi bateriile noi şi uzate departe de copii. A nu se ingera, 

pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs 

conţine o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care 

bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghiţită poate cauza 

arsuri interne grave în decurs de doar două ore şi pot duce la 

deces. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide 

bine, nu mai utilizaţi produsul şi menţineţi-l departe de copii. În 

cazul în care consideraţi că este posibil ca bateria să fi fost 

înghiţită sau plasată în orice parte a corpului, solicitaţi imediat 

asistenţă medicală. Bateria cu celule sub formă de 

monedă/nasture poate exploda sau declanşa un incendiu sau 

arsură chimică în cazul în care nu este amplasată corect sau este 

manipulată greşit. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste 

temperatura de 100°C (212°F) sau incinera. A se înlocui doar cu 

o baterie cu litiu de 3 volţi aprobată de o agenţie (de exemplu 

UL) CR2032 sau DL2032. Eliminaţi bateriile uzate cu 

promptitudine.   

•Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări 

aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia. 

•Pentru a preveni electrocutările potriviţi lama lată a mufei 

cablului de alimentare la slotul larg al prizei AC (de la reţea). 

Introduceţi complet.  

•Sistemul audio Wave® SoundTouchTM (sistemul şi combinaţia 

piedestal SoundTouchTM, sau chiar Piedestalul SoundTouchTM) 

nu trebuie utilizat cu suportul de montare sub dulap/pe perete 

disponibil de la Bose.  

____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Acest produs conţine material magnetic. 

Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră dacă  

aveţi întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să 

afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.  

_____________________________________________ 

 Conţine piese mici care pot prezenta pericol de  

sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani. 

_____________________________________________ 
Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod 

corespunzător, conform reglementărilor în vigoare 

locale. A nu se incinera.  

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat 

ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un 

centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și 

reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor  

naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe 

informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, 

vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, 

serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat 

acest produs.  

 

AVERTIZĂRI:  

• Nu aduceţi nicio modificare sistemului sau accesoriilor. 

Modificările neautorizate pot compromite siguranţa, 

conformitatea de reglementare şi performanţa sistemului.  

• Expunerea pe termen lung la muzică tare poate cauza 

deteriorări ale auzului. Este indicată evitarea volumului 

extrem atunci când utilizaţi căşti, în special pe perioade 

îndelungate.  

• Utilizarea butoanelor de control sau de reglare sau 

efectuarea unor proceduri diferite de cele specificate în 

prezentul document pot avea ca rezultat expunerea la 

radiaţii periculoase de la componente interne de laser. Disc 

player-ul compact nu trebuie reglat sau reparat de nicio 

persoană cu excepţia personalului de service calificat 

corespunzător.  

_____________________________________________ 

Note:  

• Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a 

produsului.  

• Produsul trebuie utilizat în interior. Nu este proiectat şi 

nici testat spre a fi utilizat la exterior, în vehicule 

recreaţionale sau pe bărci.  

• În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de 

cuplare este utilizat ca un dispozitiv de deconectare, un 

astfel de dispozitiv de deconectare va rămâne imediat 

operabil.  

 

Produs laser Clasa 1  

CD player-ul este clasificat ca PRODUS LASER CLASA 

1 în conformitate cu EN/IEC 60825. Eticheta de PRODUS 

LASER CLASA 1 este amplasată pe partea de jos a 

unităţii.  

 

 

 

1. Citiţi aceste instrucţiuni. 

2. Păstraţi aceste instrucţiuni. 

3. Acordaţi atenţie tuturor avertizărilor. 

4. Respectaţi toate instrucţiunile. 

5. Nu utilizaţi acest aparat lângă apă. 

6. A se curăţa doar cu un material uscat. 

7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în 

conformitate cu instrucțiunile producătorului. 

8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, 

registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv 

amplificatoare) care produc căldură. 

9. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau 

tensionat, mai ales la prize, elemente de branşare și 

punctul în care iese din aparat. 

10.Utilizați doar dispozitive de ataşare / accesorii 

specificate de producător. 

11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau 

când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.  

12. Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal 

calificat. Operaţiunile de service sunt necesare atunci când 

aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi 

deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a 

vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost 

CLASA 1 PRODUS LASER 
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expus la condiţii de ploaie sau umezeală, nu funcționează 

normal sau a fost scăpat pe jos.  

 

 

 

 

Informaţii de reglementare  
_________________________________________________________________________________________________ 

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat 

că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din 

Clasa B, în conformitate cu Secţiunea 15 a 

Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute 

pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva 

interferențelor dăunătoare într-o instalație 

rezidențială. Acest echipament generează, folosește și 

poate radia energie de frecvență radio şi, în cazul în 

care nu este instalat și utilizat în conformitate cu 

instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare 

comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio 

garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită 

instalație. În cazul în care acest echipament cauzează 

interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de 
televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și 

oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 

încerce să corecteze interferența prin una sau mai 

multe dintre următoarele măsuri:  

 

• Reorientaţi sau aşezaţi în altă parte antena 

receptoare.  

• Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor. 

• Conectaţi echipamentul la o priză de pe alt circuit 

decât cel la care este conectat receptorul.  

• Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV 

cu experienţă pentru ajutor.  

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în 

mod expres de Bose Corporation ar putea anula 

autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament. 

 

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din 

Regulamentul FCC şi cu standardele RSS Industry 

Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă 

următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu 

poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest 

dispozitiv trebuie să accepte orice interferență 

recepționată, inclusiv interferențe care ar putea 

produce o funcționare nedorită. 

 

Pentru piedestalul SoundTouchTM: Acest 

echipament ar trebui să fie instalat şi operat cu o 

distanţă minimă de 20 cm (8 inch) între dispozitiv şi 

corpul dvs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Acest aparat digital din Clasa B este în conformitate 

cu ICES-003 din Canada.  

Acest dispozitiv este conform cu FCC şi limitele de 

expunere la radiaţii Industry Canada stabilite pentru 

publicul larg. 

Acesta nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în 

combinaţie cu orice altă antenă sau emiţător. 

Acest emiţător este în conformitate cu standardele 

RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea 

sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest 

dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, 

și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice 

interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar 

putea produce o funcționare nedorită.  

 

Înregistrator date produs  

Acest sistem dispune de un înregistrator de date ale 

produsului care este proiectat să ajute Bose să 

înţeleagă mai bine utilizarea produsului şi 

performanţa în timp. Înregistratorul de date al 

produsului înregistrează anumite date tehnice şi 

istoricul de utilizare, inclusiv dar fără limitare, 

nivelurile de volum, date privind pornirea/oprirea, 

setările utilizatorului, intrări sursă, putere de ieşire, şi 

date de configurare. Putem utiliza aceste date pentru 

a vă furniza servicii mai bune de service şi asistenţă 

privind sistemul dvs. şi pentru a îmbunătăţi design-ul 

produsului în viitor. Este necesar un echipament 

special pentru citirea datelor stocate de înregistratorul 

de date al produsului şi astfel de date pot fi preluate 

doar de Bose în cazul în care sistemul dvs.  este 

returnat la Bose pentru service sau ca marfă de retur. 

Înregistratorul de date al produsului nu colectează 

informaţii de identificare personală ale dvs. şi nu 

înregistrează titlul, genul sau alte informaţii privind 

conţinutul media pe care îl accesaţi în timpul în care 

folosiţi sistemul dvs.  
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Informaţii de reglementare  

___________________________________________________________________________________ 

Vă rugăm să completaţi şi să îl păstraţi pentru arhiva dumneavoastră  

Înregistraţi numărul de serie al noului dvs. sistem audio Wave® SoundTouchTM în spaţiul de mai 

jos. Numerele de serie şi model se regăsesc pe partea de jos a sistemului.   

 

Număr serie: ___________________________________________________ 

 

Numărul modelului: _____________________________________________ 

 

Data achiziţionării: ______________________________________________ 

 

Vă sugerăm să păstraţi chitanţa împreună cu acest ghid al utilizatorului. 
 

Data de fabricaţie 

Cele patru cifre cu caractere aldine din numărul de serie indică anul de fabricaţie: „5” înseamnă 2005 sau 2015. 

Cifrele 2-4 reprezintă luna şi data; „001” înseamnă 1 ianuarie şi „365” este 31 decembrie.  

 

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riying Road, 

China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. 

 

Importator UE: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County, Monaghan, Irlanda.  

 

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, Camera 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Road, 

Section 3, Taipei, Taiwan, 105.  

 

 

 

App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. 

Amazon, Kindle şi Fire sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. sau afiliaţilor săi.  

Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. 

Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor 

mărci de către Bose Corporation este sub licență înregistrată. 

 
 

iHeartRadio este o marcă înregistrată a iHeartMedia, Inc.  

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft.  

Acest produs încorporează software-ul Spotify în baza unei licenţe terţe pe care o găsiţi aici:  

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.  

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.  

SoundTouch şi design-ul wireless sunt mărci comerciale înregistrate ale Bose Corporation în S.U.A. şi alte ţări. 

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. 

Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation din Statele Unite şi alte ţări.  

Design-ul distinct al sistemului audio Wave este o marcă comercială înregistrată a Bose Corporation în S.U.A. şi 

alte ţări.  

©2015 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau 

utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.   

 

 

 

 

 

 

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


5 
 

Cuprins 
_____________________________________________________________________________________ 
SoundTouchTM 

Despre sistemul dvs. audio Wave SoundTouchTM …..…   5 

 Beneficiile sistemului …………………………. 5  

 Caracteristici hardware ………………………... 5 

 Aplicaţia SoundTouchTM ……………………....  5  

 CD demonstrativ ………………………………. 5 

 Beneficiile cercetării………………………….... 5  

 

Configurarea sistemului 

Despachetarea sistemului……………………………….  6 

Amplasarea sistemului …………………………………. 6  

Conectarea sistemului la piedestal ……………………... 6  

Conectarea sistemului la electricitate …………………..  7 

Adăugarea sistemului la reţeaua Wi-Fi® ………………. 7  

 Descărcare şi instalare aplicaţia SoundTouch®  7  

 Conectarea sistemului la reţeaua dvs. Wi-Fi®… 7  

Setarea ceasului…………………………………………...7 

 

Utilizarea sistemului  

Utilizarea telecomenzii …………………………………. 8  

Touch pad ………………………………………………. 9  

Citirea display-ului ……………………………………..  9  

Pornirea sau oprirea sistemului ………………………...  9 

   Modul standby ………………………………  9  

Controlul volumului ……………………………………. 9  

Setarea sleep timer ……………………………………… 9  

Utilizarea butonului ……………………………… 10  

 SoundTouchTM………………………………..  10 

 Tehnologia fără fir Bluetooth®………………. 10  

 Sursa auxiliară ……………………………….. 10  

 

Controlul Sistemului utilizând aplicaţia  

Utilizarea aplicaţiei SoundTouchTM …………………..  10  

 Obţinerea de ajutor ….……………………….  10  

 Controlul sistemului de la un alt smartphone,  

 tabletă sau calculator ……………………….  10  

 

Personalizarea Presetărilor   

Modul de funcţionare al Presetărilor ………………….  11 

 Ce trebuie să ştiţi …………………………….. 11 

Redarea unei Presetări  ……...………………………… 11 

Configurarea unei Presetări …………………………… 11 

 

Bluetooth®  

Cuplarea unui dispozitiv compatibil cu Bluetooth® ..    12  

Conectarea la un dispozitiv compatibil cu Bluetooth® 12 

 Utilizarea butonului  …………………..   12 

 

 Utilizarea opţiunii Bluetooth® pe dispozitivul  

cuplat ………………………………………...  12  

Ştergerea listei de cuplare Bluetooth® a sistemului …   12 

 

Ascultarea altor surse  

Ascultare radio FM sau AM ………………………….  13  

 Căutarea unui post AM/FM ………………..    13 

 Reţinerea Presetărilor post radio AM/FM .....   13  

 Îmbunătăţirea recepţiei FM …………………   13 

Redarea CD-urilor audio ……………………………..   14 

 Redarea CD-urilor MP3 …………………….   14  

 Moduri de redare CD ……………………….   15  

 

 

Setarea şi utilizarea Alarmelor 

Butoane de alarme şi indicatoare …………………….    15  

 Utilizarea butoanelor de alarmă ……………    15  

 Indicatori status alarmă …………………….    15  

Utilizarea alarmelor …………………………………...  16  

 Pornirea sau oprirea unei alarme ……………   16  

 Amânarea unei alarme ………………………  16  

 

Conectarea altor echipamente  

Conexiunile sistemului ………………………………..  17  

Utilizarea unui conector AUX IN …………………….  18  

Utilizarea căştilor ……………………………………..  19  

Utilizarea unei antene externe ……………………….    19  

 

Personalizarea sistemului  

Meniul de configurare ………………………………… 20  

 

Caracteristici avansate  

Dezactivarea capabilităţii Wi-Fi® …………………….  21  

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi® ……………………… 21  

Repornirea piedestalului SoundTouchTM ……………..  21  

Reconfigurarea piedestalului SoundTouchTM…………  21  

 

Îngrijire şi întreţinere  

Remedierea problemelor ………………………………. 22  

Înlocuirea bateriei telecomenzii ……………………….. 23 

Curăţare………………………………………………… 23 

Serviciul clienţi ………………………………………... 23  

Garanţie limitată……………………………………….  23  

Informaţii tehnice ……………………………………… 23  

 

Anexa: Configurarea folosind un computer 

Informaţii de configurare importante………………….  24 

Utilizarea unui computer desktop pentru  

configurare …………………………………… 24  

Configurarea sistemului prin utilizarea unui calculator..  24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

SoundTouchTM 
______________________________________________________________________________________________ 

Despre sistemul audio Wave® SoundTouchTM  
__________________________________________ 

Sistemul dvs. audio Wave® SoundTouchTM furnizează 

un sunet clar, care umple încăperea, redat wireless în 

întreaga dvs. reţea Wi-Fi®.  Cu SoundTouchTM puteţi 

asculta radio pe Internet, servicii muzicale şi propria 

dumneavoastră colecţie de muzică.  

Dacă aveţi o rețea Wi-Fi acasă, vă puteţi bucura de 

muzica dumneavoastră preferată în orice încăpere doriţi.  

 

Beneficiile sistemului  

•Sunet natural care umple încăperea de la un sistem 

compact care poate reda întreaga dvs. muzică.  

•Accesaţi muzica dumneavoastră cu uşurinţă cu 

Presetările dvs. personalizate.  

• Configurare  wireless prin utilizarea smartphone-ului 

sau tabletei dvs.  

•Funcţionează cu reţeaua dvs. existentă Wi-Fi de acasă.  

• Redare muzică de la dispozitivele compatibile  

Bluetooth®.  

•Aplicaţie SoundTouchTM gratuită pentru calculatorul, 

smartphone-ul sau tableta dvs.  

•Puteţi adăuga cu uşurinţă sisteme suplimentare în orice 

moment pentru experienţe de ascultare în mai multe 

încăperi.  

• Larga varietate a sistemelor audio Bose®  vă lasă 

libertatea să alegeţi soluţia perfectă pentru orice 

încăpere.  

 

Caracteristici hardware  

• Şase Presetări disponibile pe telecomandă permit 

redarea muzicii dvs. cu o simplă atingere.  

• Display-ul comunică starea şi informaţii despre 

sistem.  

• Piedestalul SoundTouch permite conectarea Wi-Fi la 

reţeaua dvs. de acasă.  

• Conectorul AUX permite redarea de la un dispozitiv 

audio.  

• Conector de căşti pentru o audiţie privată.  

• Receptorul AM/FM furnizează o recepţie radio 

precisă.  

•Telecomandă pentru un control de tip point-and-click 

de la o distanţă de până la 6 m.  

•Butoanele Thumbs up / Thumbs down pe telecomandă 

asigură o audiţie personalizată.  

• Conectorul Ethernet permite conectarea prin cablu la 

reţeaua dumneavoastră de acasă.  

 

Aplicaţia SoundTouchTM  
• Configuraţi şi controlaţi sistemul pentru smartphone-

ul, tableta sau calculatorul dumneavoastră.  

• Utilizaţi aplicaţia SoundTouchTM pentru a personaliza 

cu uşurinţă Presetările dumneavoastră cu muzica 

preferată.  

• Exploraţi radio de pe Internet, serviciile muzicale şi 

colecţia dumneavoastră muzicală.  

• Gestionarea setărilor sistemului.  

 

 

 

CD demonstrativ  

Vă încurajăm să ascultaţi CD-ul demonstrativ cu 

muzică inclus în cutie.  

Doar introduceţi discul  

demonstrativ şi sistemul  

dumneavoastră audio  

Wave® SoundTouchTM  

redă CD-ul în mod automat.  
 

Beneficiile cercetării  

Cei peste paisprezece ani de cercetare a Bose Corporation 

vă aduc beneficiile tehnologiei waveguide (ghid de unde), 

tehnologie patentată Bose, câștigătoare a numeroase 

premii. Prin utilizarea acestei tehnologii, se transferă 

eficient energie prin intermediul unui tub de la un difuzor 

mic în afară peste o gamă largă de frecvenţe joase. Aceste 

ghiduri de unde lungi, pliate într-un tipar complicat, încap 

în produse suficient de mici pentru a fi plasate confortabil 

în casa dumneavoastră. Sistemul dumneavoastră Wave® 

SoundTouchTM dispune de o tehnologie a ghidului dual de 

unde cu variaţie cu conicitate progresivă, conectând două 

difuzoare cu două ghiduri de undă conice de 26” care se 

combină pentru a produce  un timbru pe care nu l-aţi mai 

auzit de la un sistem de dimensiunile acestea.  

 

Ghiduri duale 

de undă conice  
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Configurarea sistemului  
__________________________________________________________________________________________________ 

Despachetarea sistemului  
______________________________________________ 

Despachetaţi cu grijă cutia şi verificaţi existenţa 

următoarelor componente:  

 
Sistem audio Wave®      Piedestal SoundTouchTM  

 

 
Telecomandă  CD demonstrativ          Cablu USB  

(baterii instalate)        

(doar pentru 

configurare calculator) 

 

 

 

 
Cablu (cabluri) alimentare cu Curent alternativ  

 

Se poate livra cu mai multe cabluri de alimentare. 

Utilizaţi cablul de alimentare pentru regiunea 

dumneavoastră.  

Notă: În cazul în care orice parte a sistemului pare 

deteriorată, nu încercaţi să o folosiţi. Contactaţi 

distribuitorul dumneavoastră Bose autorizat sau 

serviciul clienţi Bose. Consultaţi ghidul de pornire 

rapidă din pachet pentru informaţii de contact.  

Păstraţi cutia şi materialele de ambalare pentru 

transportul sau depozitarea sistemului.  

 

Amplasarea sistemului  

___________________________________________ 

• Pentru a vă bucura la maxim de o performanţă 

audio:  

- Amplasaţi sistemul în încăperea în care veţi 

asculta.  

- Amplasaţi sistemul la o distanţă aproximativă 

de 60 cm (2 feet) de perete, şi evitaţi 

amplasarea direct într-un colţ.  

• Amplasaţi sistemul pe o suprafaţă plană, stabilă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIONĂRI:  

• Nu amplasaţi sistemul pe o suprafaţă metalică. Ar 

putea interfera cu recepţia AM.  

•Nu amplasaţi sistemul pe o suprafaţă sensibilă la 

căldură. Ca orice echipament electric, generează 

căldură.  

• Nu utilizaţi sistemul într-o locaţie umedă sau în 

orice alt loc unde umezeala poate pătrunde.  
 

 

 

Conectarea sistemului la piedestal  

__________________________________________ 
Piedestalul SoundTouchTM asigură conexiunea la reţea 

pentru sistemul audio Wave®.  

1. Amplasaţi piedestalul SoundTouchTM pe o 

suprafaţă plană, stabilă.  

2. Aşezaţi cu grijă sistemul dumneavoastră audio 

Wave® pe partea de sus a piedestalului 

SoundTouchTM.  

• Amplasaţi picioarele din spate ale sistemului audio 

Wave® în locaşurile aflate pe partea de sus a piedestalului 

SoundTouchTM.  

• Asiguraţi-vă că sistemul audio Wave® este aşezat stabil 

iar marginile laterale ale ambelor unităţi sunt aliniate.  

 

 

 

 

 

 

                      Piedestal  
                  SoundTouchTM 

 

 

 

 

 

 

Plasaţi picioarele din spate  

în locaşuri 

 

3. Introduceţi cablul piedestalului SoundTouchTM în 

conectorul Bose link.  
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Configurarea sistemului  

_____________________________________________________________________
Conectarea sistemului la electricitate  
______________________________________________ 

Înainte de a configura sistemul la reţeaua dumneavoastră, 

conectaţi sistemul la sursa de electricitate.  

1. Introduceţi capătul mic al cablului AC în 

conectorul AC Power.  

2. Introduceţi cablul de alimentare într-o priză cu 

curent alternativ (de la reţea).  

 

 
Adăugarea sistemului la reţeaua dvs. Wi-Fi®  
______________________________________________ 

După conectarea sistemului la sursa de alimentare, trebuie 

să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia SoundTouchTM pe un 

smartphone sau tabletă care sunt conectate la reţeaua 

dumneavoastră.  

Notă: Dacă nu aveţi disponibil un smartphone sau tabletă, 

puteţi utiliza un calculator pentru configurare. A se 

consulta pagina 25.  

 

Pentru adăugarea  unui sistem la un cont 

SoundTouchTM existent  

În cazul în care aţi configurat deja SoundTouchTM pentru 

un alt sistem, nu este nevoie să descărcaţi din nou aplicaţia 

SoundTouchTM.  

1. Pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, selectaţi 

pictograma SoundTouchTM  pentru a lansa 

aplicaţia.  

2. Selectaţi EXPLORE > SETTINGS > Systems > 

ADD SYSTEM pentru a adăuga un alt sistem.  

Aplicaţia vă ghidează pe parcursul configurării.  

 

Descărcarea şi instalarea aplicaţiei SoundTouchTM  

În cazul în care aceasta este prima dată când configuraţi un 

sistem SoundTouchTM, trebuie să instalaţi aplicaţia. Pe 

smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, descărcaţi 

SoundTouchTM controller app.  

 SoundTouchTM controller app.  

• Utilizatori iOS: descărcaţi din App Store  

• Utilizatori AndroidTM: descărcaţi din magazinul Google 

PlayTM 

 • Utilizatori Amazon Kindle Fire: descărcaţi din 

magazinul Amazon App pentru Android  

 

 

Conectarea sistemului la reţeaua dumneavoastră Wi-

Fi®  

_____________________________________________ 

După instalarea aplicaţiei, adăugaţi sistemul la reţeaua 

dumneavoastră:  

1. Pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, 

selectaţi   pentru lansarea aplicaţiei. 

Aplicaţia vă ghidează pe parcursul conectării 

sistemului la reţeaua dumneavoastră Wi-Fi.  

2. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a 

finaliza configurarea, inclusiv crearea unui cont 

SoundTouchTM, adăugând o bibliotecă muzicală şi 

servicii muzicale.  

Notă: Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth®, trebuie să 

finalizaţi configurarea. Pentru conectarea dispozitivelor 

dumneavoastră cu Bluetooth activat, consultaţi pagina 13.  

 

Setarea ceasului  
_______________________________________________ 

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat fie Time – fie Time+ 

timp de aproximativ o secundă.  

 

 
Iniţial HOLD TO SET (menţineţi apăsat pentru setare) 

apare pe display şi apoi se schimbă rapid în – CLOCK 

SET – (setare ceas) – pe măsură ce butonul este eliberat.  

 
2. Eliberaţi butonul selectat Time. 

3. Apăsaţi Time – pentru a regla ora afişată spre 

înapoi sau apăsaţi Time+ pentru a regla ora 

afişată înainte până când ora actuală este 

potrivită. Puteţi de asemenea să apăsaţi şi să 

menţineţi apăsat pentru o reglare rapidă.  

4. Aşteptaţi cinci secunde pentru ca sistemul să iasă 

din modul setarea orei.  

Note:  

• Pentru a modifica afişajul orei de la formatul de 12 ore 

(AM/PM) la formatul de 24 ore, consultaţi „Meniu 

configurare” de la pagina 21.   

• În cazul în care sistemul pierde putere din cauza unei 

pene de curent sau în cazul în care deconectaţi sistemul de 

la sursa de alimentare, toate setările sistemului sunt 

reţinute permanent. Cu toate acestea, ora este stocată 

temporar în memoria de rezervă timp de 48 de ore.  
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Utilizarea sistemului  

 

 

Utilizarea telecomenzii  
___________________________________________________ 

Utilizaţi telecomanda pentru operarea sistemului. Îndreptaţi telecomanda către display şi apăsaţi butoanele. 

Telecomanda funcţionează de obicei la o distanţă de aproximativ 6 m.  

 

Notă: Operaţiunile „apăsaţi şi menţineţi apăsat”  implică o apăsare continuă de aproximativ două secunde.  

 

 

 

 
        Sleep Buzzer  

          Amână alarma, setează sistemul să 

  Radio          se închidă automat şi selectează  

 Comută între radio-uri pe        Buzzer în setarea alarmei  

selecţia AM/FM  

             

         Comută între SoundTouchTM,  

Bluetooth® şi audio de la o sursă  

conectată  la un conector AUX IN  

 

 

 

 

 

 

Butoane redare        Thumbs up/Thumbs down şi Time - + 
          Apăsaţi când vă place / nu vă place  

          selecţia în curs de redare (a se utiliza  

cu  servicii muzicale active) sau pentru  

a seta ora şi alarmele  

 

Play Mode        Setarea alarmei - Meniu 

Selectează modurile       Setările alarmei (pagina 16) şi   

Shuffle şi Repeat       meniul de configurare (pagina 21).   

                pentru  CD-uri (pagina 16) 
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Utilizarea sistemului  
______________________________________________________________________________________________________ 

Touch pad  

______________________________________________ 

Sistemul are un pad de control sensibil la atingere pe 

partea din faţă, în centrul panoului superior.  

Dacă atingeţi zona respectivă sistemul se închide sau se 

deschide, se amână o alarmă activă şi se resetează pentru a 

doua zi (pagina 16).  

 

Notă: Dacă apăsaţi  sau  pe telecomandă 

sistemul este pornit pe sursa selectată.  

 

 
 

Citirea display-ului 

_______________________________________________ 

Indicatori de sursă: CD, FM, AM sau AUX  

 Play mode   

   Ora   Status alarmă  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii despre sursă sau sistem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornirea sau oprirea sistemului  

_______________________________________________ 

• Apăsaţi pe telecomandă  

sau 

• Atingeţi touch  pad-ul.  

Ultima sursă pe care aţi ascultat-o devine activă.  

Alternativ:  

Apăsaţi orice buton de sursă  

pentru a activa acea sursă.  

 

Notă: Dacă selectaţi AUX aceasta nu înseamnă că se 

deschide şi dispozitivul conectat la AUX IN (precum 

media player). Asiguraţi-vă că aţi deschis acest dispozitiv 

anterior.  

Modul standby  

După 24 h de funcționare fără ca oricare buton să fie atins, 

sistemul intră automat în modul Standby (oprit). Dacă 

temporizatorul de 18 min pentru standby (pagina 21) este 

activat, atunci sistemul intră automat în standby dacă nu se 

redă niciun sunet sau dacă nu se apasă niciun buton timp 

de 18 minute.  

În cazul în care sistemul este conectat la reţeaua 

dumneavoastră atunci când trece la modul standby, 

conexiunea este menţinută pe durata modului standby.  

Controlul volumului  

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat  sau pentru  

reglarea nivelului volumului.  

VOLUME – 0 (fără sunet) până la 99 (tare) apare 

pe display pentru a indica nivelul.  

Apăsaţi pentru a opri sunetul sistemului.  

 Apăsaţi din nou, sau apăsaţi pentru revenirea 

sonorului.  

În timp ce este fără sonor, puteţi apăsa         

pentru a reduce volumul înainte de reactivarea sonorului.  

Când sistemul este oprit, volumul poate fi reglat doar între 

valorile 10 şi 75.  

Setarea Sleep Timer (temporizator închidere)  

____________________________________________ 

 Apăsaţi SLEEP pentru a seta sistemul   

să se închidă automat după o perioadă de timp  

selectată.  

•După ce apăsaţi SLEEP, SLEEP – 30 MIN (sau ultima 

setare) apare pe ecran şi temporizatorul pentru închidere 

începe numărătoarea inversă.  Dacă sistemul este oprit, 

apăsaţi SLEEP pentru a-l porni şi setaţi imediat timpul 

după care se va închide. Ultima sursă selectată va începe să 

redea sunet în timp ce temporizatorul începe numărătoarea 

inversă.  

• În timp ce setarea SLEEP este afişată, apăsaţi SLEEP 

din nou pentru a seta temporizatorul  la 10-90 minute (în 

creşteri din 10 în 10 minute) sau OFF (oprit).  

Notă: Dacă trec mai mult de 10 secunde între cele două 

apăsări de buton, sistemul iese automat din modul de 

setare al temporizatorului pentru închidere.  

•Pentru a vedea cât timp a rămas până la închidere, apăsaţi 

butonul SLEEP. •Pentru a anula temporizatorul apăsaţi şi 
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menţineţi apăsat SLEEP până apare SLEEP – OFF pe 

display.  

 

Controlarea sistemului utilizând aplicaţia 
_____________________________________________________________________________________________ 

Utilizarea butonului  
__________________________________________ 

Acest buton multifuncţional vă permite să redaţi mai 

multă muzică pe sistem.  

• Accesaţi sursa SoundTouchTM pe sistem  

• Faceţi streaming de muzică de la un dispozitiv care 

permite opţiunea Bluetooth®  

• Conectaţi un dispozitiv audio la conectorul AUX IN  

Apăsaţi          pentru comutare între 

 

SoundTouchTM (      ),  Bluetooth (      ), şi sursele 

auxiliare (AUX).  

 

 

SoundTouchTM  

Utilizând telecomanda, puteţi controla un subgrup de 

caracteristici SoundTouchTM , cum ar fi butoanele de 

redare şi Presetările. Pentru un control complet al 

SoundTouchTM, inclusiv accesul la Internet radio, 

servicii muzicale şi colecția dvs. muzicală, consultaţi 

secţiunea „Utilizarea aplicaţiei SoundTouchTM.  

 

 

Tehnologia wireless Bluetooth®  

Sistemul dispune de tehnologia fără fir Bluetooth care 

vă permite să redaţi muzică de la dispozitivele care 

permit opţiunea Bluetooth la sistem. Sistemul reţine 

până la opt dispozitive conectate anterior în lista sa 

de cuplare.  

A se consulta pagina 13.  

 

 

Sursa auxiliară  

Sursa auxiliară vă permite să redaţi muzică de la un 

dispozitiv audio conectat la conectorul AUX IN al 

sistemului. Aveţi nevoie de un cablu stereo cu o mufă 

3,5 mm (nu este furnizat).  

A se consulta pagina 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea aplicaţiei SoundTouchTM  
_________________________________________ 
SoundTouchTM este o aplicaţie software care vă permite să 

configuraţi şi să controlaţi dispozitive SoundTouchTM de la 

smartphone-ul, tableta sau calculatorul dumneavoastră. 

Prin utilizarea aplicaţiei, dispozitivul dumneavoastră smart 

acţionează ca o telecomandă complexă pentru sursa 

SoundTouchTM. 

 

Aplicaţia vă permite să gestionaţi setările SoundTouchTM, 

să adăugaţi servicii muzicale, să exploraţi staţiile radio 

locale sau la nivel mondial, să configuraţi şi să schimbaţi 

Presetările, să faceţi streaming de muzică, să vizualizaţi ce 

se redă, plus mult mai multe.  

 

După ce configuraţi sistemul la reţeaua dumneavoastră 

utilizând aplicaţia SoundTouchTM, sunteţi pregătiţi să 

exploraţi redarea muzicii şi să vă personalizaţi Presetările.  

 

Obţinerea de ajutor  

 
Oferă acces la centrul de suport pentru utilizator, care 

include: manualele de utilizare, articole, sfaturi, tutoriale, o 

bibliotecă video, şi comunitatea utilizatorilor unde postaţi 

întrebări şi răspunsuri.  

1. Deschideţi un browser.  

2. În câmpul de adrese scrieţi SoundTouch.com.  

În cazul în care aveţi nevoie de mai multe informaţii 

privind utilizarea sistemului, utilizaţi secţiunea Help Tips 

privind asistenţa sau Ajutorul în cadrul aplicaţiei.  

 

Ajutor în cadrul aplicaţiei  

Pune la dispoziţie articole de ajutor pentru utilizarea 

SoundTouchTM.  

1. Pe dispozitivul dumneavoastră selectaţi            

pentru a deschide aplicaţia.  

2. Din panoul EXPLORE, selectaţi HELP.  
 

Controlul sistemului de la un alt smartphone, 

tabletă sau calculator  
Odată ce aţi configurat sistemul SoundTouchTM la reţeaua 

dumneavoastră Wi-Fi® puteţi controla sistemul de la alt 

smartphone, tabletă sau calculator din aceeaşi reţea.  

1. Conectaţi dispozitivul la aceeaşi reţea ca şi 

sistemul.  

2. Pe dispozitiv, descărcaţi şi instalaţi aplicaţia 

SoundTouchTM:  

• În cazul în care utilizaţi un smartphone sau 

tabletă, consultaţi pagina 8.  

• În cazul în care utilizaţi un calculator, deschideţi 

un browser şi mergeţi la: SoundTouch.com/app 
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Personalizarea Presetărilor dumneavoastră  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Cum funcţionează Presetările  
______________________________________________ 

Puteţi să personalizaţi şase Presetări ale serviciilor 

dumneavoastră muzicale favorite, posturilor Internet radio, 

listelor de redare, artiştilor, albumelor sau melodiilor din 

colecția dumneavoastră muzicală. Puteţi accesa muzica 

dumneavoastră în orice moment, cu o simplă atingere a 

butonului de pe telecomandă.  

Sfat:  Puteţi de asemenea accesa Presetările 

dumneavoastră utilizând aplicaţia SoundTouchTM de pe 

calculatorul, smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.  

 

Ce trebuie să ştiţi  
• Puteţi configura Presetările de la aplicaţie şi telecomanda 

sistemului.  

• Dacă sursa Presetărilor este iTunes sau colecția muzicală 

Windows Media Player, asiguraţi-vă că acel calculator pe 

care este stocată colecția dumneavoastră muzicală este 

deschis şi conectat la aceeaşi reţea ca şi sistemul.  

• Nu puteţi configura Presetările la o redare Bluetooth® 

sau un dispozitiv audio conectat la conectorul AUX IN.  

 

Redarea unei Presetări  
_____________________________________________ 

Odată ce ați personalizat Presetările utilizând aplicația, 

apăsați           pe telecomandă.  

 

SOUNDTOUCH apare pe display până când conţinutul 

care este redat prin intermediul piedestalului 

SoundTouchTM este disponibil.  

 

 

 

 

 

 

Notă: Când porniţi sistemul pentru prima dată şi selectaţi 

SoundTouchTM, conţinutul nu este disponibil timp de 

câteva secunde. După aceea este mult mai rapid.  

 

Când conţinutul este disponibil, sistemul redă ultimul 

articol SoundTouchTM selectat cu excepţia cazului în care  

apăsaţi butonul Preset de pe telecomandă.  

 
Pentru un salt înainte sau înapoi printre melodii, apăsaţi 

Seek/Track înainte  sau înapoi  

 
Notă: Anumite servicii muzicale de pe Internet nu suportă 

comenzile de salt.  

 

 

 

 

Configurarea unei Presetări  

_________________________________________ 
1. Porniţi muzica de la sistem utilizând aplicaţia.  

2. În timp ce muzica este redată, apăsaţi şi menţineţi 

apăsat unul din butoanele de Presetări de pe 

telecomandă (aproximativ 2 secunde). Sistemul 

emite un sunet atunci când Presetarea este 

configurată.   

 

 

 

Notă: Pentru informaţii cu privire la utilizarea 

aplicaţiei SoundTouchTM pentru configurarea şi 

modificarea Presetărilor, solicitaţi ajutor în cadrul 

aplicaţiei. 
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Bluetooth®  

______________________________________________________________________
Cuplarea unui dispozitiv cu opţiunea Bluetooth® 

activată  

Tehnologia fără fir Bluetooth® vă permite să faceţi 

streaming cu muzică de pe smartphone-uri, tablete, 

calculatoare sau alte dispozitive audio cu opţiunea 

Bluetooth® activată la sistemul dumneavoastră 

SoundTouchTM. Puteţi chiar să faceţi streaming de muzică 

de la dispozitivele dumneavoastră cu opţiunea Bluetooth® 

activată care nu sunt parte din ecosistemul dumneavoastră 

SoundTouchTM, cum ar fi smartphone-ul sau tableta unui 

musafir.  

Înainte de a începe redarea muzicii de la un dispozitiv cu 

opţiunea Bluetooth activată, trebuie să cuplaţi dispozitivul 

cu sistemul.  

1. Pe telecomanda sistemului, apăsaţi şi eliberaţi  

până când un mesaj de cuplare Bluetooth apare pe display.  

 
Notă: De fiecare dată când apăsaţi           sistemul comută 

între SoundTouchTM ( ), Bluetooth ( ) şi sursele 

auxiliare (AUX).  

Sfat: Puteţi de asemenea să apăsaţi şi să menţineţi apăsat   

timp de o secundă pentru a cupla un dispozitiv.  

 

Asiguraţi-vă că vedeţi un mesaj Bluetooth pe display 

înainte de cuplarea dispozitivului dumneavoastră.  

2. Pe dispozitivul care permite Bluetooth, porniţi 

opţiunea Bluetooth.  

Sfat: Opţiunea Bluetooth se găseşte de obicei în Setări. O 

pictogramă roată ( ) reprezintă de obicei Setările pe 

ecranul Home.  

 
3. Selectaţi Bose Wave ST din lista cu dispozitive.  

Odată cuplat, Bose Wave ST apare conectat în lista 

dispozitivului, iar sistemul emite un sunat.  

4. Pe dispozitivul care permite Bluetooth, redaţi muzica 

la sistem.  

Dacă nu puteţi cupla dispozitivul dumneavoastră  

Este posibil să trebuiască să ştergeţi lista de cuplare 

Bluetooth a sistemului (consultaţi).  

După ce ştergeţi lista, încercaţi să cuplaţi din nou 

(consultaţi „Cuplarea unui dispozitiv care permite 

Bluetooth®”). 

Consultaţi „Remedierea  problemelor” la pagina 23 pentru 

mai multe informaţii.  

Conectarea la un dispozitiv cuplat care permite 

Bluetooth®  

______________________________________________ 

Puteţi face streaming audio de la un dispozitiv care 

permite Bluetooth® la sistem.  

Dacă sunt mai multe dispozitive stocate în lista de cuplare 

a sistemului, poate dura un minut sau două pentru ca 

dispozitivul cuplat să se conecteze. Display-ul sistemului 

indică starea de conexiune.  

 

Utilizarea butonului  

1. Pe telecomanda sistemului, apăsaţi şi eliberaţi  

până când un mesaj de conectare Bluetooth apare pe 

display.  Sistemul se conectează cu ultimul dispozitiv prin 

care aţi redat de la sistemul dvs.  

2. Pe dispozitiv, redaţi muzica.  

Sfat: Dacă un dispozitiv cuplat este conectat, nu este 

nevoie să apăsaţi   

 

Dacă nu puteţi reda sunetul de la un dispozitiv cuplat  

Este posibil ca sistemul dumneavoastră SoundTouchTM să 

fi pierdut conexiunea cu dispozitivul. Verificaţi afişajul 

sistemului. În cazul în care dispozitivul cuplat nu se află în 

raza de acţiune a sistemului, mutaţi dispozitivul în raza 

acestuia.  

 

Utilizarea opţiunii Bluetooth® pe dispozitivul cuplat  

1. Pe dispozitivul care permite Bluetooth, porniţi 

opţiunea Bluetooth.  

2. Selectaţi Bose Wave ST din lista dispozitivului.  

3. Odată conectat, pe dispozitivul care permite 

Bluetooth, redaţi muzica la sistem.  

 

Ştergerea listei de cuplare Bluetooth® a sistemului 

____________________________________________ 

Când cuplaţi un dispozitiv care permite Bluetooth la 

sistem, conexiunea este reţinută în lista de cuplare a 

sistemului. Poate fi posibil să trebuiască să ştergeţi lista de 

cuplare dacă nu puteţi conecta dispozitivul. Odată ce lista 

este ştearsă, trebuie să cuplaţi din nou dispozitivele cuplate 

anterior.  

Pe pad-ul butonului sau pe telecomandă apăsaţi şi 

menţineţi apăsat              (aproximativ 10 secunde).  

 
Un mesaj similar cu Pairing list cleared (Lista de cuplare 

ştearsă) apare pe afişaj.  

Sistemul este gata pentru a cupla un dispozitiv.  
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Ascultarea altor surse  

_____________________________________________________________________ 
Ascultarea unui post Radio FM sau AM  

_____________________________________________ 

 Apăsaţi RADIO pentru a deschide radioul la  

ultimul post selectat.   

Apăsaţi RADIO dacă este necesar pentru a 

selecta un post FM sau AM.  

Când selectaţi un post radio FM, se afişează pe ecran 

informaţiile Sistemului de Date pentru Radio (RDS) pentru 

postul curent. Această afişare este controlată de setările 

RADIO TEXT din meniul de setare. Pentru a dezactiva 

RDS şi a vedea doar frecvenţa de emisie a postului 

respectiv de radio, schimbaţi setarea RADIO TEXT la 

OFF. Consultaţi „Meniul de setare” de la pagina 21.  

 

 
Căutarea posturilor radio FM/AM 

Când apăsaţi RADIO, Seek/Track, sau Tune/MP3 pentru 

a căuta un post radio, frecvenţa apare afişată în centrul 

ecranului în timp ce căutaţi.  

 

     Frecvenţa  

     postului în  

     timpul  

     căutării  

 

       • Apăsaţi Seek/Track  pentru a găsi un  

          post cu frecvenţă inferioară şi semnal  

          puternic.  

        • Apăsaţi Seek/Track pentru a      

         găsi un post cu frecvenţă superioară  

                       cu semnal puternic.  

        • Apăsaţi Tune/MP3 < pentru a căuta manual  

spre o frecvenţă mai joasă.  

• Apăsaţi Tune/MP3 > pentru a căuta manual spre o 

frecvenţă mai înaltă.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat Tune/MP3 < pentru a reduce 

rapid frecvenţa.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat Tune/MP3 > pentru a creşte 

rapid frecvenţa.  

 

Notă: Dacă recepţia AM este slabă, rotaţi sistemul în 

sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de 

ceasornic pentru a îmbunătăţi recepţia AM. Dacă recepţia 

FM este slabă, asiguraţi-vă să aveţi cât mai întins cablul de 

alimentare. Pentru a îmbunătăţi recepţia FM puteţi instala 

o antenă FM externă. Consultaţi „Conectarea altui 

echipament” la pagina 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvarea Presetărilor postului de radio AM/FM  

Puteţi memora până la şase posturi radio  

FM şi şase posturi radio AM pentru o căutare 

rapidă folosind butoanele Presets.  

Memorarea unei Presetări înlocuieşte orice  

post memorat anterior la numărul acelei Presetări.  

1. Căutaţi postul pe care doriţi să îl salvaţi ca 

Presetare.  

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat un buton Preset până 

când auziţi un dublu semnal sonor şi pe ecran 

apar afişate numărul Presetării şi frecvenţa 

postului.  

3. Apăsaţi unul dintre butoanele Presets ca să 

accesaţi rapid un post radio FM sau AM memorat 

anterior.  

 

Îmbunătăţirea recepţiei FM  

Desfaceţi şi întindeţi cablul de alimentare pentru a asigura 

cea mai bună recepţie radio FM.  Cablul de alimentare este 

utilizat ca o antenă.  
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Ascultarea altor surse  

__________________________________________________________________
Redarea CD-urilor audio  

_____________________________________________ 

Introduceţi discul, cu partea inscripţionată în sus în fanta 

de sub ecranul de afişare. CD player-ul va trage automat 

CD-ul în interior şi va începe să redea muzica înregistrată.  

 

Apăsaţi  dacă sursa CD-ului nu este selectată.  

Când se ascultă un CD audio, pe ecran sunt afişate 

informaţiile privind sursa CD-ului:  

Sursa selectată   Ora  

  

 

Mod  

redare  

 

 

 

  Număr piesă Timpul scurs  

al melodiei  

 

                      • Apăsaţi Play/Pause pentru a opri  

redarea CD-ului. Timpul scurs de la  

începutul înregistrării va clipi când este 

pus pe pauză. Pentru reluarea redării, 

apăsaţi încă o dată pe Play/Pause.  

• Apăsaţi pentru a sări la începutul 

piesei curente; Apăsaţi din nou 

pentru a sări la începutul piesei 

anterioare.  

• Apăsaţi  pentru a sări la piesa 

următoare.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat Tune/MP3 

< pentru a scana înregistrările în spate 

rapid, apăsaţi şi menţineţi apăsat Tune/MP3 > ca să 

scanaţi în faţă rapid înregistrările.  

• Apăsaţi Stop/Eject pentru a opri un CD. Apăsaţi 

Stop/Eject din nou pentru a scoate un CD din player. Dacă 

se redă un CD, apăsaţi şi menţineţi apăsat Stop/Eject 

pentru a opri un CD şi pentru a-l scoate din player.  

 

Note:  

• Când redaţi un CD care a fost oprit, sistemul reia redarea 

de la punctul unde a rămas când a fost oprit.  

• Dacă scoateţi un CD din fanta player-ului dar nu-l ridicaţi 

din lăcaşul său timp de 10 secunde, CD-player-ul trage 

înapoi CD-ul, îl reîncarcă şi începe redarea.  

ATENŢIE: NU INTRODUCEŢI mini CD-uri sau CD-uri 

care nu sunt perfect circulare. Pe lângă faptul că nu pot fi 

redate corect, există posibilitatea ca aceste discuri să 

creeze probleme şi la scoaterea lor din CD-player.  

 

 

 

 

 

Redarea CD-urilor MP3  

____________________________________________ 

Sistemul poate reda fişiere MP3 înregistrate pe discuri  

CD-R şi CD-RW.  

Puteţi naviga cu uşurinţă prin fişierele dumneavoastră 

muzicale utilizând butoanele Tune/MP3 sau Seek/Track 

de la telecomandă.  

  • Apăsaţi Tune/MP3 < pentru salt la  

folderul anterior.  

• Apăsaţi Tune/MP3> pentru salt la  

folderul  următor.  

•Apăsaţi  pentru salt la începutul  

piesei curente.  

• Apăsaţi  din nou pentru salt la 

începutul piesei anterioare.  

• Apăsaţi  pentru salt la piesa 

următoare.  

Când navigaţi prin CD MP3, sunt afişate numărul folder şi 

numărul înregistrării:  

Sursa selectată   Ora  

  

 

 

 

 

 

 

 

Număr folder   Număr înregistrare  

 

Notă: Directorul rădăcină apare ca număr folder 00.  

 

Odată ce începe redarea unei melodii, numele artistului, 

denumirea melodiei, precum şi timpul scurs al melodiei 

sunt afişate pe ecran. Sursa selectată   Ora  

 

 

 

 

 

 

Note:  

• Sistemul afişează informaţii privind numele artistului şi 

denumirea piesei atunci când acestea sunt disponibile pe 

CD-urile cu fişiere muzicale.  

• Calitatea sunetului CD-urilor MP3 depinde de factori 

precum rata de codare, rata de sampling şi tipul de codare 

utilizat. Sistemul suportă CD-uri MP3 codificate cu rata de 

64kbps sau mai mare şi rata de sampling de 32kHz sau mai 

mare. Se recomandă să se utilizeze o rată de biţi de cel 

puţin 128kbps şi o rată sampling de 44,1kHz sau mai bună.   

• Calitatea de redare a discurilor înregistrate CD-R şi CD-

RW depinde de procesul de înregistrare al CD-ului şi de 

software-ul utilizat pentru înregistrarea unui disc. Un CD 

audio înregistrat necorespunzător poate cauza un 

comportament neaşteptat al sistemului.                                      
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Setarea şi folosirea alarmelor  

__________________________________________________________________ 
Moduri de redare CD  

În timpul redării unui CD, puteţi modifica modul 

în care este redat. Apăsaţi  Play Mode în mod  

repetat până când apare modul de redare pe care îl doriţi:  

 

Mod CD MP3 Descriere  

NORMAL 

PLAY  

    Redă înregistrările 

secvenţial câte una  

SHUFFLE 

DISC  

    Redă toate înregistrările 

o dată în mod aleatoriu.  

SHUFFLE 

RPT  

   Repetă toate 

înregistrările în mod 

aleatoriu care se 

modifică de fiecare dată 

când reia redarea.  

REPEAT 

DISC  

    Repetă discul de la 

început după redarea 

ultimei înregistrări.  

REPEAT 

TRACK  

    Repetă înregistrarea 

selectată în mod 

continuu.  

SHUFFLE 

FLDR 

   Redă toate înregistrările 

din folderul selectat în 

mod aleatoriu (doar 

MP3).  

SHUF RPT 

FDR  

   Repetă toate 

înregistrările din 

folderul selectat în mod 

aleatoriu (doar MP3) 

care se modifică de 

fiecare dată când 

folderul este reluat.  

SHUFF 

RPT CD  

   Repetă toate 

înregistrările de pe un 

disc în mod aleatoriu 

care se modifică de 

fiecare dată când discul 

este reluat.  

REPEAT 

FOLDR  

   Repetă toate 

înregistrările dintr-un 

folder în ordinea 

înregistrării (doar 

MP3).  

Notă: Modul de redare se resetează pe NORMAL PLAY 

la fiecare nouă inserare a CD-ului.  

 

Butoane de alarmă şi indicatori  

______________________________________________ 

Sistemul are două alarme independente, Alarma 1 şi 

Alarma 2.  

Fiecare alarmă poate fi setată pentru:  

• Oră 

• Sursa de trezire: buzzer, radio, CD sau SoundTouchTM  

• Volum  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea butoanelor de alarmă  

_____________________________________________ 

Utilizând butoanele de Alarmă pe partea de jos a 

telecomenzii puteţi seta şi opera fiecare alarmă:  

 

Apăsaţi pentru pornire sau oprire Alarma 1.  

 ```````          1.  Apăsaţi şi activaţi Mod  

        setare Alarmă să vizualizaţi  

        setările pentru Alarma 1.  

       2.  Apăsaţi din nou pentru  

      vizualizare setări Alarma 2.  

         3.  Apăsaţi din nou pentru a  

      ieşi din mod setare Alarmă.     

Apăsaţi pentru pornire sau oprire Alarma 2.  

 

Indicatori de stare Alarmă  

În colţul din dreapta sus al ecranului sunt afişaţi indicatorii 

de stare ai alarmelor când sunt setate.  

 

Exemplu setare Alarma 1 şi 2:  
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Setarea şi utilizarea Alarmelor  
_______________________________________________________________________________________ 

Setarea Alarmelor  

______________________________________________ 

Puteţi alege setările pentru fiecare alarmă prin activarea 

modului de Setare a Alarmei şi afişarea setărilor pentru 

alarma pe care doriţi să o schimbaţi.  

1.  Apăsaţi Alarm Setup.  

Numărul alarmei şi ora încep să clipească (A) şi după un 

moment sunt afişate setările pentru Alarma 1 curentă (B).  

 

2. Utilizând butoanele Time, setaţi 

ora alarmei.  

3. Selectaţi sursa dumneavoastră de trezire:  

• BUZZER  este setarea alarmei din fabrică.  

• Apăsaţi  pentru a alege un post de radio.  

• Apăsaţi  pentru a alege o înregistrare.  

• Apăsaţi  pentru a alege o Presetare 

SoundTouchTM.  

Notă: Când utilizaţi SoundTouchTM, puteţi selecta o 

Presetare ca sursă de trezire.  

 

4.   Apăsaţi Volume în sus sau jos pentru a  

seta nivelul volumului a sursei de trezire  

selectate.  

 

5. Apăsaţi        pentru a introduce modul de setare 

pentru Alarma 2.  

Repetaţi paşii 2-4 pentru a seta Alarma 2.  

6. Apăsaţi  din nou pentru a ieşi din modul de 

setare Alarmă.  

Alarma pe care aţi setat-o este activă şi ora la care va 

suna este afişată pe ecran.  

 

 

     Numărul  

alarmei şi ora  

 

 

 

 

 

 

Utilizarea alarmelor  

______________________________________ 

Pornirea şi oprirea alarmelor  

Apăsaţi sau  pentru a porni sau opri alarma 

selectată.  

Când alarma este pornită, numărul alarmei şi ora sunt 

afişate în colţul din dreapta sus a afişajului.  

 

 

                                 Numărul  

alarmei şi ora  

 

 

Amânarea unei alarme  

Atingeţi touch pad-ul  sau apăsaţi  

 

Mesajul SNOOZE apare pe toată durata de timp de 

amânare, adică până când alarma sună din nou.  

 
 

Timpul de amânare este setat din fabrică la 10 minute. Ca 

să-l schimbaţi la 20, 30, 40, 50 sau 60 minute, consultaţi 

secţiunea „Meniu de setare” de la pagina 21.  

 

Oprirea şi resetarea unei alarme sonore 

Apăsaţi  

 

Resetaţi o alarmă amânată pentru a doua zi 

După amânarea alarmei, aşezaţi-vă mâna pe touch pad din 

nou şi menţineţi apăsat cel puţin 2 secunde sau apăsaţi  

 

.  
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Conectarea altor echipamente  

________________________________________________________________ 
Conexiunile sistemului 

___________________________________________________________________________________________ 

Panoul conectorului asigură conexiuni pentru echipamente externe.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

1 ANTENA  

Conector antena FM 3,5 mm (75 ohmi) (pagina 20).  

_________________________________________________________________________________________________ 

2 BoseLink  

Conector de intrare pentru piedestalul SoundTouchTM.  

_________________________________________________________________________________________________ 

3 AUX IN  

Conector intrare stereo 3,5 mm pentru surse externe (pagina 19).  

_________________________________________________________________________________________________ 

4 CĂŞTI  

Un conector de căşti stereo 3,5 mm (pagina 20). 

_________________________________________________________________________________________________ 

5 Buton de control  

Dezactivează capabilitatea Wi-Fi® (pagina 22), iniţiază modul de setare, sau reporneşte piedestalul SoundTouch® (pagina 22).  

__________________________________________________________________________________________________ 

6 Indicator Wi-Fi®:  

• Lumină albă intermitentă – Conectare la reţeaua Wi-Fi 

• Lumină albă continuă (slabă) – Sistem oprit şi conectat la reţeaua Wi-Fi  

• Lumină albă continuă (puternică) – Sistem pornit şi conectat la reţeaua Wi-Fi  

• Lumină portocalie intermitentă – Deconectat de la reţeaua Wi-Fi  

• Lumină portocalie continuă – Sistemul se află în modul de configurare  

• Off – Reţeaua Wi-Fi dezactivată sau sistemul este conectat la Ethernet  

___________________________________________________________________________________________________ 

7 Conector Ethernet  

Utilizat pentru o conexiune la reţea prin cablu.  

_________________________________________________________________________________________________ 

8 SETUP A  

Conector USB Micro-B pentru setare reţea prin utilizarea unui calculator.  

_________________________________________________________________________________________________ 

9 SETUP B*  

Conector USB Standard A rezervat pentru utilizare ulterioară.  

___________________________________________________________________________________________________ 

10 SERVICE  

Utilizat pentru funcţii de service speciale. Nu sunt pentru utilizare de către client.  

_________________________________________________________________________________________________ 

11 Piedestal SoundTouchTM cablu Bose link  

Se introduce în conectorul Bose link. Asigură energie şi semnale de control la piedestalul SoundTouchTM.  

*    Conectorii USB nu sunt proiectaţi pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor sau dispozitivelor similare.  
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__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Conectarea altor Echipamente  
____________________________________________________________________________________________________ 

Utilizarea unui conector AUX IN  
__________________________________________ 

Când utilizaţi un TV, DVD Player, calculator, joc video 

sau altă sursă audio, vă puteţi îmbunătăţi experienţa audio 

prin redarea dispozitivului audio în sistem.  

Conectarea dispozitivului audio la sistem necesită unul din 

următoarele cabluri:  

 

 
Cablu audio 3,5 mm  

 

 
Cablu RCA stereo 3,5 mm  

 

Pentru a obţine cablul corect, contactaţi serviciul clienţi 

Bose sau vizitaţi un magazin local de echipamente 

electronice. Consultaţi ghidul de instalare rapidă din cutie 

pentru informaţii de contact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea unui cablu pentru conectarea unui dispozitiv 

audio  

_____________________________________________ 

1. Utilizând cablul, conectaţi dispozitivul audio la 

conectorul AUX IN de pe panoul conectorului 

sistemului.  

 
 

2. Apăsaţi pe telecomandă.  

Ultima sursă pe care aţi ascultat-o este activă.  

3. Apăsaţi şi eliberaţi până când AUX apare 

pe ecran.  

4. Începeţi redarea muzicii pe dispozitivul audio.  

5. Apăsaţi şi menţineţi  sau  pentru 

reglarea volumului.  

 

Notă: Dacă nivelul volumului sistemului nu poate fi reglat 

destul de mult, măriţi nivelul volumului dispozitivului 

audio conectat.  
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Conectarea altor Echipamente  
__________________________________________________________________________________________________

 

Utilizarea căştilor  

______________________________________________ 

Pentru o audiţie privată, conectaţi căştile la conectorul 

căştilor de pe panoul conectorului sistemului.  

 

 
 

ATENŢIE: Expunerea pe termen lung la sunete puternice 

poate provoca deteriorări ale auzului. Cel mai bine este să 

evitaţi să ascultaţi muzica cu sonorul ridicat mai ales 

pentru perioade lungi de timp.  

 

Notă: Boxele sistemului au sonorul oprit când introduceţi 

mufa în căşti şi au sonorul activat când deconectaţi căştile. 

Deoarece nivelurile volumului căştilor pot varia faţă de 

nivelurile de volum ale boxelor, reduceţi volumul 

sistemului înainte de conectarea sau deconectarea căştilor.  

 

Notă: Dacă o alarmă sună în timp ce utilizaţi căştile, 

aceasta va suna în boxele sistemului.  

 

Controlarea volumului căştilor  

Apăsaţi şi menţineţi apăsat sau  pentru a regla 

volumul căştilor dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea unei antene externe  

____________________________________________ 

Cablul de alimentare al sistemului este utilizat ca o antenă 

pentru posturile radio FM. Dacă şi după reglarea poziţiei 

cablului de alimentare nu beneficiaţi încă de o recepţie 

bună a posturilor dorite, puteţi instala o antenă externă. O 

antenă externă dipol poate fi comandată prin intermediul 

Serviciului Clienţi Bose.  Consultaţi ghidul de instalare 

rapidă din cutie pentru informaţii de contact.  

1. Introduceţi mufa de 3,5 mm a cablului antenei în 

conectorul FM ANTENNA.  

2. Extindeţi capetele antenei atât cât vă permite sau 

cât vă permit vecinătăţile pentru a stabili limita 

optimă de recepţie.  

 

 
 

Notă: Multe posturi radio FM transmit semnalul polarizat 

vertical sau în loc de acesta un semnal polarizat pe 

orizontală. În cazul în care orientarea pe orizontală a  

antenei nu oferă o recepţie bună, încercaţi să agăţaţi antena 

având o orientare verticală.  
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Personalizarea sistemului  

________________________________________________________________________ 
Meniul de setare                                                                              
_________________________________________________________________________________________________ 

Utilizaţi meniul de setare pentru personalizarea operării sistemului.                                                          

 

Setarea sistemului  Element meniu  Setare din 

fabrică  

Variante posibile  Descriere  

Durata amânării alarmei  SNOOZE  10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 

30 MIN, 40 MIN, 

50 MIN, 60 MIN  

Stabileşte durata perioadei de 

amânare a alarmei  

Informaţii Sistemul de 

Date pentru Radio 

(RDS)  

RADIO TEXT- ON  ON, OFF  Activează (ON) sau dezactivează 

(OFF) sistemul pentru afişarea 

informaţiilor RDS.  

Redare continuă  CONT PLAY-  NO NO, AUX, FM, 

AM  

Stabileşte sursa de redare după 

terminarea CD-ului.   

Nivel başi  BASS- NORMAL  NORMAL, 

REDUCED  

Reglează nivelul başilor.  

Format ora afişată  TIME- 12 ORE   12-HOUR, 24-

HOUR  

Setează afişajului orei pentru 

format 12 ore (AM/PM) sau 24 

ore 

Afişare nivel maxim de 

luminozitate  
BRIGHT IN- 10 8-15 Stabileşte nivelul de luminozitate 

atunci când unitatea detectează 

condiţii de creştere a 

luminozităţii ambientale  

Afişare nivel minim de 

luminozitate  
BRIGHT LO- 4 1-8 Stabileşte nivelul de luminozitate 

al ecranului când unitatea 

detectează condiţii de scădere a 

luminozităţii ambientale  

Cod încăpere  

(Nu se aplică când se 

utilizează piedestalul 

SoundTouchTM)  

ROOM- B_ _ _- B_ _ _-, C_ _-_,  

D_ _- -, E_ - _ _, 

F_ -_ -, G_ - -_,  

H_ - - -, I- _ _ _,  

J - _ _ -, K - _ -, L - 

_ - -, M - - _ _, N - 

- _ _, O- - - _ 

Stabileşte codul încăperii pentru 

sistemul audio Wave® 

SoundTouchTM când este conectat 

la o reţea Bose link.  

Liniuţele care urmează după 

literă indică cum trebuie setate 

microîntrerupătoarele pe o 

telecomandă Lifestyle®.   

Control capacitiv prin 

atingere  
TOUCH PAD- ON ON, OFF  Activează (ON) sau dezactivează 

(OFF) touch pad-ul.  

Temporizator  standby 

18 minute  
AUTO OFF- YES YES, NO   Activează (YES) sau 

dezactivează (NO) temporizatorul 

de standby 18 minute. Consultaţi 

secţiunea „Pornirea sau oprirea 

sistemului” de la pagina 10.  

Resetarea sistemului  RESET ALL- NO YES, NO Restaurează sistemul la setările 

din fabrică.  

Pentru modificarea unei setări a sistemului  

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat până apare –SETUP MENU-.  

2. Apăsaţi  până la momentul în care apare elementul pe care doriţi să îl modificaţi.  

3. Apăsaţi   pentru a schimba valoarea sau selecţia.  

4. Apăsaţi  pentru a ieşi din meniul de setare sau aşteptaţi 10 secunde pentru închiderea meniului de setare.  
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Caracteristici avansate  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Dezactivarea capabilităţii Wi-Fi®  

_______________________________________________ 

Dezactivarea Wi-Fi® duce de asemenea la dezactivarea 

opţiunii Bluetooth®.  

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de Control al 

piedestalului (8-10 secunde).  

2. Când indicatorul Wi-Fi se stinge, eliberaţi butonul 

de Control.  

 

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi® 

_____________________________________________ 

Porniţi sistemul utilizând telecomanda.  

_____________________________________________ 

 

Repornirea piedestalului SoundTouchTM  

_______________________________________________ 

Pe partea din spate a piedestalului SoundTouchTM, apăsaţi 

şi menţineţi apăsat butonul de Control mai mult de 10 

secunde şi apoi eliberaţi-l. După câteva secunde 

piedestalul ar trebui să pornească din nou şi să se 

reconecteze la reţeaua dumneavoastră.  

 

Notă: Repornirea nu afectează Presetările dumneavoastră 

SoundTouchTM sau informaţiile salvate ale reţelei 

dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resetarea piedestalului SoundTouchTM  

_______________________________________ 

Resetaţi piedestalul SoundTouchTM pentru a şterge toate 

informaţiile sursei SoundTouchTM şi informaţiile despre 

reţea din sistem şi pentru a restaura setările originale din 

fabrică.  

 

Notă: Această funcţie de resetare şterge Presetările 

SoundTouchTM şi informaţiile despre reţea salvate. Acest 

aspect nu va afecta Presetările dumneavoastră FM sau 

AM.  

 

1. Asiguraţi-vă astfel încât cablul piedestalului 

SoundTouchTM este introdus în conectorul Bose 

link.  

2. Deconectaţi sistemul de la sursa de alimentare.  

3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de Control de 

pe partea din spate a piedestalului SoundTouchTM.  

4. În timp ce apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de 

Control, reconectaţi sursa de alimentare.  

5. Menţineţi apăsat butonul Control timp de cinci 

secunde şi apoi eliberaţi-l.  

Sistemul reporneşte.  

6. Lansaţi aplicaţia SoundTouchTM şi adăugaţi 

sistemul la reţeaua dumneavoastră (consultaţi 

pagina 8).  
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Îngrijire şi întreţinere  

____________________________________________________________________________________________ 
Remedierea problemelor  
Problema  Ce trebuie să faceţi  

Sistemul nu 

funcţionează  

• Conectaţi sistemul la sursă de alimentare AC (de la reţea).  

• Scoateţi cablul de alimentare din priza AC din perete timp de 10 secunde şi apoi reconectaţi-l; acest lucru resetează 

sistemul;  

• Atingeţi touch pad-ul pe partea superioară a sistemului pentru a-l porni (pagina 10).  

Nu se poate 

finaliza 

configurarea 

reţelei  

• Conectaţi sistemul la sursa de alimentare cu curent alternativ (AC). 

• Conectaţi piedestalul SoundTouch® în conectorul Bose link şi porniţi sistemul.  

• Selectaţi denumirea corectă a reţelei şi introduceţi parola.  

• Conectaţi dispozitivul şi sistemul SoundTouchTM la aceeaşi reţea  Wi-Fi®.  

• Plasaţi sistemul în raza de acţiune a router-ului.  

• Activaţi Wi-Fi pe dispozitivul (mobil sau calculator) pe care îl utilizaţi pentru configurare 

• Selectaţi denumirea corectă a reţelei şi introduceţi parola. 

• în cazul în care denumirea reţelei nu apare sau este ascunsă, selectaţi Manually Connect to Another Netwrok (Conectare 

manuală la o altă reţea) pe ecranul CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK.  

• Închideţi alte aplicaţii deschise.  

• Dacă utilizaţi un calculator pentru configurare, verificaţi setările de firewall pentru a vă asigura că aplicaţia 

SoundTouchTM şi Serverul de Muzică SoundTouchTM sunt programe permise.  

• Testați conexiunea la Internet prin accesarea SoundTouch.com.  

• Reporniți dispozitivul mobil sau calculatorul și router-ul dumneavoastră.  

• Dezinstalați aplicația, reconfigurați sistemul și reporniți configurarea.  

Nu se poate 

conecta la reţea 

• Dacă informaţiile reţelei dvs. s-au modificat sau doriţi conectarea sistemului la o altă reţea, cereţi ajutor în cadrul 

aplicaţiei.  

•Conectaţi-vă la reţea utilizând un cablu Ethernet 

Lipsă sunet  • Măriţi volumul.  

• Apăsaţi Mute     

• Scoateţi şi reîncărcaţi CD-ul.  

• Apăsaţi   pentru a asculta SoundTouchTM.  

• Asiguraţi-vă că piedestalul SoundTouchTM este conectat la reţeaua dumneavoastră Wi-Fi.  

• Apăsaţi  pentru a asculta o sursă externă conectată la conectorul AUX IN.  

• Porniţi sursa externă şi măriţi volumul.  

• Deconectaţi căştile de la sistem (conectarea căştilor dezactivează sunetul boxelor).  

• Mutaţi sistemul departe de orice interferenţe posibile (microunde, telefoane fără fir, etc.).  

• Opriţi alte aplicaţii de streaming audio sau video.  

• Mutaţi dispozitivul dumneavoastră mobil mai aproape de boxă şi departe de orice interferenţă sau obstacole.  

• Mutaţi sistemul sau dispozitivul audio mai aproape de router-ul fără fir sau punctul de acces.  

Nu poate reda 

audio Bluetooth®  

Nu se poate conecta la un dispozitiv care are opţiunea Bluetooth:  

Pe sistem:  

• Cuplaţi un dispozitiv (pagina 13).  

• Ştergeţi lista de cuplare  a sistemului din aplicaţie.  

• încercaţi cuplarea unui dispozitiv diferit.  

Pe dispozitivul dvs. mobil:  

• Dezactivaţi şi reactivaţi opţiunea Bluetooth.  

• Scoateţi boxa din meniul Bluetooth. Cuplaţi din nou.  

• Consultaţi documentaţia dispozitivului dumneavoastră care are opţiunea Bluetooth.  

Calitate slabă a 

sunetului  

• Dacă ascultaţi o sursă AUX externă, utilizaţi un cablu stereo şi asiguraţi-vă că este introdus complet.  

• Dacă basul este prea înalt sau prea jos reglaţi nivelul bas-ului sistemului utilizând meniul de setare (consultaţi pagina 

21).  

Telecomanda nu 

funcţionează sau 

funcţionează cu 

intermitenţe  

• Utilizaţi telecomanda mai aproape de sistem.  

• Verificaţi dacă bateria de la telecomandă este instalată cu polaritatea pozitivă (+) spre în sus.  

• înlocuiţi bateria de la telecomandă 

• Verificaţi interferenţa cu luminile fluorescentă, solară sau praf şi mizerie pe lentile.  

• Amplasaţi sistemul într-o locaţie diferită.  

Recepţia AM este 

slabă  

• Întoarceţi sistemul uşor într-o parte şi apoi în cealaltă direcţie pentru a modifica direcţia antenei interne AM.  

• Mutaţi sistemul mai departe de TV, frigider, lămpi cu halogen, comutatoare de faze sau alte echipamente electrice ce pot 

produce zgomot electric.  

• Dacă nicio sugestie de mai sus nu funcţionează, este posibil să vă aflaţi într-o arie cu slabă acoperire de semnal AM.  

Recepţia FM este 

slabă  

• Extindeţi cablul cât se poate de mult. Cablul de alimentare acţionează ca o antenă FM (pagina 14).  

CD player-ul nu 

funcţionează •Selectaţi sursa CD sau apăsaţi pe Iconiţa CD apare pe ecran.  

• Introduceţi CD-ul cu partea inscripţionată în sus.  

• Verificaţi ca suprafaţa CD-ului să fie curată. Dacă nu este, încercaţi să o curăţaţi.  

• încercaţi un alt CD.  



24 
 

 

 

 

 

Îngrijire şi întreţinere  

_________________________________________________________________________________ 
Înlocuirea bateriei de la telecomandă  

_______________________________________ 

 

1. Aşezaţi telecomanda pe o suprafaţă plată.  

2. Folosindu-vă de degetul dumneavoastră, 

împingeţi capacul locaşului bateriei spre lateral şi 

menţineţi. Glisaţi spre a deschide compartimentul 

bateriei.  

 
 

3. Scoateţi bateria veche şi instalaţi una nouă cu 

simbolul (+) în sus.  

 
 

4. Glisaţi uşor compartimentul bateriei pentru a-l 

închide. Se blochează automat.  

 

AVERTIZARE: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile 

uzate sau noi de la telecomandă. Nu înghiţiţi bateria, 

pericol de arsură chimică. Telecomanda furnizată cu acest 

produs conţine o baterie cu celule de tip monedă/nasture. 

În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture 

este înghiţită poate cauza arsuri interne grave în decurs de 

doar două ore care pot duce la deces. În cazul în care 

compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizaţi 

produsul şi menţineţi-l departe de copii. În cazul în care 

consideraţi că este posibil ca bateria să fi fost înghiţită sau 

plasată în orice parte a corpului, solicitaţi imediat asistenţă 

medicală. Bateria cu celule sub formă de monedă/nasture 

poate exploda sau declanşa un incendiu sau arsură chimică 

în cazul în care nu este amplasată corect sau este 

manipulată greşit. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi 

peste temperatura de 100°C (212°F) sau incinera. A se 

înlocui doar cu o baterie cu litiu de 3 volţi aprobată de o 

agenţie (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminaţi 

bateriile uzate cu promptitudine.   

 

 

 

 

Curăţare  

_________________________________________ 

• Curăţaţi suprafaţa sistemului cu un material moale, uscat.  

• Nu utilizaţi spray-uri în apropierea sistemului. Nu 

utilizaţi solvenţi, substanţe chimice sau soluţii de curăţare 

care conţin alcool, amoniac sau substanţe abrazive.  

• Nu permiteţi lichidelor să pătrundă în orificii.  

 

Serviciul clienţi  

____________________________________________ 

Dacă pierdeţi telecomanda, telecomenzi suplimentare sunt 

disponibile de la Serviciul de Clienţi Bose. Pentru ajutor 

suplimentar pentru rezolvarea problemelor, contactaţi 

Serviciul Clienţi Bose. Consultaţi ghidul de pornire rapidă 

din cutie.  

_______________________________________________ 

 

Garanţie limitată  

_____________________________________________ 

Sistemul dumneavoastră SoundTouchTM este acoperit de o 

garanţie limitată. Detalii privind garanţia limitată sunt 

furnizate în ghidul pentru pornire rapidă din cutie. Vă 

rugăm să consultaţi ghidul pentru instrucţiuni cu privire la 

modul de a obţine service de garanţie şi înregistrarea 

produsului dumneavoastră. Neînregistrarea nu va afecta 

drepturile dumneavoastră privind garanţia limitată.  

 

Informațiile privind garanția furnizate în acest produs nu 

se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul 

nostru web la  www.bose.com.au/warranty sau 

www.bose.co.nz/warranty pentru detalii privind garanția în 

Australia și Noua Zeelandă. 

 

Informaţii tehnice  

______________________________________________ 

Putere nominală AC  

120  60Hz 60W maxim 
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Anexa: Configurarea cu utilizarea unui calculator  

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Informaţii de configurare importante  

______________________________________________ 

• Puteți configura sistemul prin intermediul unui 

calculator.  

• Aveţi nevoie de cablul USB furnizat. 

• Utilizaţi un calculator care este conectat la reţeaua Wi-

Fi®.  

• Nu conectaţi cablul USB până ce aplicaţia nu vă spune să 

conectaţi cablul.  

• Utilizaţi un calculator unde este stocată colecția 

dumneavoastră muzicală.  

 

 

Utilizarea unui computer desktop pentru configurare  

Dacă utilizaţi un computer desktop, mutaţi sistemul lângă 

calculator pentru configurarea sistemului. Trebuie să 

conectaţi temporar cablul USB de la calculator la sistem. 

Apoi, puteţi muta sistemul în locaţia sa permanentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurarea sistemului utilizând un calculator  

_____________________________________________ 

1. Amplasaţi sistemul pe piedestal (consultaţi pagina 

7).  

2. Pe calculatorul dumneavoastră, deschideţi un 

browser şi mergeţi la SoundTouch.com/app 

Sfat: Utilizaţi calculatorul unde este stocată colecția 

dumneavoastră muzicală.  

 

3. Descărcaţi şi rulaţi aplicaţia SoundTouchTM.  

4. Conectaţi sistemul la reţeaua dumneavoastră de 

acasă (consultaţi pagina 8).  

Aplicaţia vă ghidează pe parcursul configurării.  
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