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Preambul 
Prin echilibrul natural între sunetul direct şi cel reflectat, incintele acustice 
Bose® 201® sau 301® Series V Direct/Reflecting® creează un ambient sonor 
deschis şi spaţios. Ele au fost realizate de Bose® pentru a vă oferi plăcerea 
unei audiţii de înaltă calitate. 

Pentru că aceste incinte acustice diferă semnificativ de cele convenţionale, 
trebuie să citiţi neapărat acest manual de utilizare înaintea folosirii lor. Acest 
lucru vă va ajuta să le instalaţi şi să le folosiţi corect. 

 

Desfacerea ambalajului 

Desfaceţi cu grijă ambalajul şi păstraţi toate materialele pentru un eventual 
transport ulterior. Verificaţi conţinutul cutiei (Figura 1). 

Dacă vreuna din boxe pare deteriorată, nu o folosiţi. Reambalaţi ambele boxe 
în cutia originală şi anunţaţi imediat reprezentatul Bose®. 

 
Notă: Acum este un moment potrivit pentru a nota seria de identificare a 
boxelor în spaţiul rezervat de mai jos. 
 
ATENŢIE: Pentru a evita asfixierea, pungile de plastic în care se află boxele tip 
cub nu trebuie să fie la îndemâna copiilor. 

 

Figura 1 

Conţinutul cutiei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seria de identificare a produsului se găseşte pe faţa inferioară a modulului Acoustimass®  
 
Seria de identificare _________________________________ 
Numele vânzătorului _________________________________ 
Telefonul vânzătorului _________________________________ 
Data cumpărării ________________ 
Păstraţi factura, chitanţa şi cartea de garanţie împreună cu manualul de utilizare. 

 Instalare 



 

Alegerea amplasamentului incintelor acustice 201® sau 301® 

Incintele acustice Bose® 201 şi 301 sunt destinate să fie aşezate orizontal pe o 
suprafaţă stabilă şi dreaptă, cum este o masă sau un raft (Figura 2). 

Amplasaţi cele două boxe (acest lucru este inscripţionat pe spatele lor) în 
stânga şi în dreapta camerei, aşa cum priviţi spre ele. Locul exact de 
amplasare depinde de mărimea şi designul interior al încăperii, dar şi unde 
consideraţi că se aud cel mai bine. Căutaţi locul care îndeplineşte cel mai bine 
dorinţele dumneavoastră. 
 
Notă: Vă recomandăm să nu scoateţi grilele din faţă, deoarece acestea 
protejează difuzoarele din interior. 

ATENŢIE: Incintele acustice 201 şi 301 sunt destinate să fie aşezate pe o 
suprafaţă fixă, cum este o masă, un raft sau un suport. Pe suprafeţe lucioase, 
cum sunt marmura, sticla sau lemnul foarte lăcuit, vibraţiile pot determina 
alunecarea boxelor. De aceea, lipiţi discurile auto-adezive în colţurile de pe faţa 
inferioară a boxelor pentru a creşte stabilitatea lor. Nu folosiţi aceste boxe în 
vehicule. Pentru a monta boxele pe un perete, folosiţi doar suporturile speciale 
de montare pe perete Bose® WB-3. Urmaţi instrucţiunile de fixare primite cu 
aceste suporturi. Boxele fixate incorect pe perete pot cădea şi provoca 
accidente şi deteriorări. 

Mai jos sunt prezentate câteva instrucţiuni de bază: 
 

 Lăsaţi o distanţă de cel puţin 60 cm între boxe şi un televizor sau monitor. 

 Distanţa dintre faţa din spate şi perete nu trebuie să fie mai mare de 45 cm. 

 

Figura 2 

Instrucţiuni de 
amplasare 
 

 
ATENŢIE:  Pentru crearea unui ambient sonor cât mai realist, asiguraţi-vă că, 
din poziţia în care le priviţi, boxa stângă se află în stânga şi boxa dreaptă se 
află în dreapta. 

 Instalare 



 

Alegerea cablului de legătură 
Este foarte important să folosiţi o secţiune potrivită a cablului de legătură. 

Recomandări 

Sunt bazate pe o deviaţie maximă a răspunsului în frecvenţă de +/-0,5dB 
 
Secţiune  Lungime 

18 (0,82 mm2)  6 metri 

16 (1,3 mm2)  9 metri 

14 (2,1 mm2)  15 metri 

 
Notă: Înaintea cablării în perete sau podea, consultaţi regulamentele locale în 
construcţii. Dacă este nevoie, cereţi sfatul unui tehnician specializat. 

 

Pregătirea cablului de legătură 
Cablul de legătură este format din două fire izolate. Izolaţia unuia din fire este 
inscripţionată diferit (bandă colorată, etichetă, etc.) 

Desfaceţi la ambele capete ale cablului aproximativ 12 mm de izolaţie. Răsuciţi 
capetele neizolate ale firelor, pentru ca să nu se atingă în terminale. Asiguraţi-
vă că polaritatea este respectată (+ la + şi – la –). 
 
Notă: Uneori este dificil de diferenţiat inscripţiile firelor. Inspectaţi fiecare fir cu 
mare atenţie. 

 Instalare 



 

Realizarea conexiunilor 
Apăsaţi clapeta terminalului şi introduceţi firul corespunzător (Figura 3). 

ATENŢIE: Înainte de a conecta firele, opriţi receiver-ul şi scoateţi-l din priză. În 
caz contrar, sistemul dumneavoastră poate fi afectat. 

ATENŢIE: Nu folosiţi cabluri deteriorate care pot provoca scurt-circuite şi afecta 
sistemul dumneavoastră. 

1. Legaţi unul din cabluri la terminalul boxei din dreapta 

 Conectaţi firul marcat (+) la terminalul (+) corespunzător. 

 Conectaţi firul nemarcat (-) la terminalul (–) corespunzător. 

2. Legaţi celălalt capăt al cablului la terminalul RIGHT SPEAKER OUTPUT al 
receiver-ului. 

 Conectaţi firul marcat (+) la terminalul (+) corespunzător. 

 Conectaţi firul nemarcat (-) la terminalul (–) corespunzător. 

3. Legaţi celălalt cablu la terminalele boxei din stânga, respectiv la terminalul 
LEFT SPEAKER OUTPUT, urmând procedurile 1 şi 2 de mai sus. 

 

Figura 3 

Realizarea conexiunilor 
 

Testarea boxelor 
Pentru a vă asigura că boxele funcţionează corect: 

1. Porniţi receiver-ul. Selectaţi modul MONO (monofonic), dacă această 
opţiune este disponibilă. 

2. Dezactivaţi toate efectele speciale (de exemplu, modul surround). 

3. Poziţionaţi balansul pe poziţia normal (butonul de control orientat central). 

4. Redaţi un fragment muzical ce conţine bas profund. 
 

Sunetul trebuie să pară a veni dintr-un punct situat între cele două boxe. Basul 
trebuie să fie plin şi natural. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este posibil ca 
una din conexiuni să fie inversată şi, în consecinţă, boxele să funcţioneze în 
afara fazei (citiţi mai sus “Realizarea conexiunilor”). 
 
Pentru a corecta această problemă, verificaţi dacă toate firele respectă 
polaritatea (+ la + şi – la – ). Repetaţi apoi procedurile 1-4 pentru a testa din 
nou boxele. 

 Instalare 



 

Posibilităţi de redare a sunetului 
Incintele dumneavoastră acustice 201® sau 301® sunt proiectate să funcţioneze 
pe canalele faţă sau spate ale majorităţii receiver-elor şi amplificatoarelor 
stereo. Ele reprezintă alegerea ideală pentru un home theater sau ascultarea 
stereo a compact discurilor, casetelor audio şi transmisiilor radio (Figura 4). 

 

Figura 4 

Ambientul sonor creat de  

301 şi 201 Series V 

 

 

Curăţarea incintelor acustice 
Suprafaţa incintelor acustice trebuie şterse doar cu o cârpă moale şi umedă. Nu 
folosiţi spray-uri în apropierea sistemului şi nu lăsaţi lichidele să pătrundă în 
interiorul incintelor acustice. De asemenea, nu folosiţi solvenţi, chimicale sau 
soluţii de curăţat ce conţin alcool, amoniac sau abrazivi. 

Grilele frontale nu necesită o atenţie specială. Ele pot fi aspirate cu grijă, dacă 
este cazul. 

Utilizarea şi întreţinerea incintelor acustice 



 

Probleme şi soluţii 
 

Problema Ce este de făcut 

Nu se aude nici un sunet  Asiguraţi-vă că receiver-ul este pornit. 

 Verificaţi dacă priza de curent funcţionează. 

 Deconectaţi eventualele căşti. 

 Dezactivaţi modul MUTE. 

 Citiţi manualul de utilizare al receiver-ului. 

 Verificaţi legăturile dintre incintele acustice şi receiver. Citiţi capitolul 
“Realizarea conexiunilor” de la pagina 6 şi corectaţi eventualele erori de 
legare. 

Nu se aude sunet de la 
una din boxe 

 Deconectaţi boxa funcţională de la receiver. 

 Legaţi în locul ei cablul boxei “nefuncţională”. 
- dacă boxa funcţionează, problema este de la receiver-ul 

dumneavoastră. 
- dacă boxa tot nu funcţionează, continuaţi cu procedura de mai jos: 

 deconectaţi cablul de la boxa funcţională şi legaţi-l la boxa 
“nefuncţională”. 
- dacă boxa funcţionează, problema este de la cablul de legătură. 
- dacă boxa nu funcţionează, înseamnă că este defectă. 

Sunetul este distorsionat 
la una din boxe 

 Urmaţi aceeaşi procedură descrisă mai sus. 

Basul sau înaltele sunt 
insuficiente. 

 Reglaţi nivelele de bas şi înalte de la butoanele receiver-ului. 

 Asiguraţi-vă că legăturile boxelor la receiver/amplificator respectă 
polaritatea (+ la + şi – la – ). 

 Apropiaţi sau îndepărtaţi boxele de pereţii laterali sau alte suprafeţe 
fono-reflectante. 

 Nu amplasaţi boxele exact la jumătatea distanţei dintre podea şi tavan. 
 

Referinţe 



 

Specificaţii 

Caracteristici 

Tehnologie Direct/Reflecting® 

Tweetere stereo Targeting® 

Control de calitate computerizat Syncom®  

Difuzoare 

201®: 1 woofer de 6,5 inch (16,5 cm) şi 1 tweeter de 2 inch (5 cm). 

301®: 1 woofer de 8 inch (20 cm) şi 2 tweetere de 2 inch (5 cm) high-sensitivity. 

Compatibilitate / impedanţă 

201®: Compatibil cu receivere A/V şi amplificatoare cu putere între 10–120W pe 
canal, la 8 ohmi. 

301®: Compatibile cu receivere A/V şi amplificatoare cu putere între 10 şi 150W 
pe canal, de la 4 la 8 ohmi. 

Finisare 

Structură de lemn acoperită cu polimer şi vinil, finisate în negru sau cireş. 

Dimensiuni / Greutate 

201®: 20cm x 35cm x 22cm 
fiecare boxă ambalată: 5 kg 
perechea de boxe în cutie: 11,4 kg 

301®: 25cm x 36cm x 25cm 
  fiecare boxă ambalată: 5,7 kg 
  perechea de boxe în cutie: 13 kg 

Accesorii opţionale 
Suporturile Bose® de podea (FS-01) şi de perete (WB-3) sunt proiectate pentru 
seriile 201 şi 301 Series V Direct / Reflecting. Pentru informaţii sau comenzi, 
contactaţi reprezentantul Bose® autorizat. 
 

Figura 5 

A. Suport FS-01 
B. Suport WB-3 
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