
 

MANUAL DE UTILIZARE   
 

Bose® Companion® 20 
 

Introducere: 

 
Felicitari pentru achizitionarea unui sistem multimedia Bose® Companion® 20. Cu ajutorul acestor boxe de calitate 

deosebita va puteti bucura de: 

 -sunetul plin, natural venit doar de la cele doua boxe stand in fata calculatorului 

 -designul deosebit care se potriveste cu calculatorul dvs si care va economiseste spatiul 

 -consola unica de control care usureaza ajustarea volumului si conectarea castilor sau altor dispozitive audio 

 -semnal stereo digital procesat cu tehnologie TrueSpace®  care reproduce sunetul plin si natural din doar doua 

boxe aducand la viata muzica, jocurile si inregistrarile video 

 

 

Despachetarea 
 

Despachetaţi sistemul cu precauţie. Păstraţi toate ambalajele, căci ele constituie în caz de nevoie, modul cel mai sigur 

de transportat sistemul 

Dacă remarcaţi că una dintre componentele sistemului pare deteriorată, nu încercaţi să o folosiţi. Anunţaţi imediat 

Bose sau vânzătorul Bose® autorizat. Pentru contactarea Bose, consultaţi lista de adrese incluse în cartonul de 

ambalaj.  

 

 

 

 

 

Fig 1 

 

 

Pozitionarea boxelor si a consolei de control 
 

Dimensiunea si forma acestor boxe face ca pozitionarea lor langa calculator sa fie cea mai indicata. Ca sa obtineti un 

sunet cat mai apropiat de sunetul de pe o scena trebuie sa urmati indicatiile: 

1. plasati boxele in pozitiile stanga si dreapta indicate pe etichetele din spatele lor la distanta egala decentrul 

 

 



 

monitorului dvs 

2. evitati sa puneti obiecte in partea din fata – jos a boxelor( aici este localizat driverul boxei) 

3.  nu le asezati prea departe in spatele monitorului pentru ca acesta sa nu blocheze sunetul  

4. plasati consola de control astfel incat sa aveti acces usor la comenzi 

5. incercati sa plasati boxele in linie sau chiar usor in fata monitorului  

 

Conectarea cablurilor 
 

Veti folosi cele 4 cabluri livrate si cablul de alimentare la sursa de curent ca in fig 2 

ATENTIE! Nu conectati la sursa de curent pana nu faceti restul de conectari. 

 

1. Introduceti  un capat al cablului A in mufa “Audio In” din spatele boxei dreapta 

2. Introduceti celalat capat in mufa pentru casti sau iesirea de boxe din calculatorul dvs 

3. Introduceti fisa cablului B de la consola de control  in mufa “Control Pod” din spatele boxei dreapta 

4.  Introduceti capatul liber al cablului de curent continuu C in conectorul “DC Power” din boxa dreapta  

5. Introduceti cablul din boxa stanga D in conectorul “Left Speaker” din boxa dreapta 

6. Introduceti mufa mica a cablului de alimentare E in transformator si fisa normala in priza de curent 

fig2 

 

Conectarea la o sursa externa audio  
 

Puteti conecta un iPod, MP3 player sau alta sursa de muzica la consola de control folosind un cablu cu mufa de 3,5 

mm( nu se livreaza cu produsul Bose).  Muzica din sursa externa si cea din calculator se pot auzi astfel in acelasi 

timp. 

 

Pentru conectarea la sursa externa 

 

Introduceti pana la capat mufa de 3,5 mm de la sursa externa in conectorul audio de la consola de control. Ca sa 

evitati suprapunerea celor doua surse audio setati calculatorul pe modul silentios (mute). 

 



 

Conectarea castilor 

 

Folositi casti cu mufa de conectare de 3,5 mm pe care o introduceti complet in conectorul pentru casti din consola de 

control. Aceasta va avea ca efect incetarea muzicii provenite din boxe. 

 

 

 

Fig.3 

 

 

 

FOLOSIREA SISTEMULUI DE BOXE 
 

 

Pornirea sistemului 
 

 partea de sus a consolei de control ca sa porniti sistemul. Se va aprinde indicatorul luminos. Daca atingeti din nou 

partea superioara a consolei sistemul se va inchide, iar indicatorul luminos se va stinge. 

 

Controlul volumului 
 

Rotiţi  butonul exterior în sensul acelor de ceas pentru mărirea volumului, şi în sens invers pentru reducerea sa.  

 

Reglarea volumului 
 

Pentru reglarea corectă a volumului, trebuie să ajustaţi în acelaşi timp nivelul volumului sursei (PC sau altă sursă) şi 

cel al sistemului Companion 20 : 

1. Reglaţi volumul sistemului Companion 20 la minim. 

2. Reglaţi volumul sursei aproape la maxim- in acest timp nu se aude nimic din boxe pentru ca aveti setat volumul la 

minim la boxe 

 Nota: Nu setati niciodata volumul sursei la maxim pentru ca aceasta produce distorsionari ale sunetului. O 

reglare la aproximativ 80% din volumul maxim este suficienta.  

3. Măriţi încet volumul pe consola de control a sistemului Companion 20 până la obţinerea unui nivel de ascultare 

satisfăcător. 

 

Trecerea automata in Standby 
 

Sistemul Companion 20 intra automat in standby dupa doua ore in care nu exista semnal audio sau volumul este la 

minim. Puteti dezactiva optiunea astfel incat sa ramana mereu conectat atata timp cat este deschis. 

 

Pentru dezactivarea optiunii de trecere automata in Stanby : Apasati usor continuu timp de cateva secunde partea 

de sus a consolei de control pana se aud doua semnale sonore in scadere. 

 

Pentru reactivarea optiunii de trecere automata in Stanby : Apasati usor continuu timp de cateva secunde partea de 

sus a consolei de control pana se aud doua semnale sonore in urcare. 

 



 

Curăţarea boxelor  

Pentru curăţarea boxelor şi a consolei de control, folosiţi o cârpă moale. Puteţi folosi un produs de geamuri fără amoniac 
pe o cârpă moale la terminare. 

Nu folosiţi aerosoli în preajma boxelor. Nu folosiţi solvenţi, produse chimice, şi nici lichide de curăţire ce conţin 
alcool, amoniac sau substanţe abrazive. 

Aveţi grijă ca niciun produs să nu pătrundă prin orificii.  

Dacă este necesară curăţirea difuzoarelor boxelor, puteţi trece cu aspiratorul peste, cu precauţie. 

 

 Garanţie limitată 
 

Sistemul de boxe Companion® 20 este acoperit de o garanţie limitată transferabilă. Condiţiile detaliate ale 

garanţiei limitate sunt notate pe cartea de înregistrare care însoţeşte sistemul. Completaţi secţiunea  

«Informatii» de pe carte şi trimiteţi-o la Bose Corporation, sau înregistraţi-vă produsul on line la adresa 

http://owners.bose.com/register. Dacă aţi uitat, drepturile pe care vi le conferă această garanţie limitată nu 

vor fi afectate. 

 

 

Depanare 
Tabelul de mai jos conţine informaţii utile pentru rezolvarea eventualelor probleme. Pentru orice asistenţă 

suplimentară, contactaţi Bose direct . Consultaţi lista de adrese inclusă pe cartonul de ambalaj.   

Setarea joasa a volumului ( la mai putin de 2/3 din maxim) sonorului la calculatorul dvs sau alta sursa de 

sunet reduce volumul iesirii sistemului Companion 20 

Controlul volumului calculatorului include adesea: 

 butoane externe care pot opera independent de controlul de pe ecran 

 controlul de pe ecran al calculatorului 

 variante de control ale sunetului din media player  

Incercati sa modificati una sau mai multe setari din cele enumerate daca sunetul oferit de sistemul dvs Companion 

20 este prea scazut. 

 

Problemă Măsură corectivă 

Fara sunet •Verificati ca sistemul dvs sa fie pornit ( indicatorul 
luminos sa fie aprins).  
• Verificati ca inelul de control al volumului sa nu fie 
complet rasucit in sens invers acelor de ceas (volum setat 
la minim) 
Asigurati-va ca PC-ul dvs este pornit si ca toate modurile 
de control ale volumului sunt pornite( nu sunt pe minim) 
Verificati daca toate conexiunile sunt facute cum trebuie si 
daca priza folosita este cea corecta 
 

Sunetul pare  sa fie 
distorsionat 

•   Descresteti volumul sursei audio si cresteti volumul din 
consola de control a sistemului Companion 20 

O boxă  nu funcţionează sau 

sunetul este distorsionat  

•  Verificati daca cablul din boxa stanga este corect si complet 
introdus in mufa din spatele boxei dreapta care are eticheta „ 
Left Speaker” 
 Verificati setarile de balans intre boxe din sursa audio 

Nu se poate controla volumul 
folosind consola de control 

 
Verificati ca mufa de conectare a cablului de la consola sa fie 
complet si corect introdusa in conectorul din spatele boxei dreapta. 

Nu se aude nimic in casti 
 
Nu se aude nimic de la sursa 
audio 



 

  


