MODUL DE BASS BOSE 500
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________________________ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE ________________
Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Instrucţiuni de siguranţă importante
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, grile de încălzire, 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 expus la condiţii de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost
scăpat pe jos.
AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:
Acest simbol avertizează cu privire la prezenţa unei tensiuni periculoase, neizolate în carcasa
produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.
Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind
utilizaroperarea și întreținerea din prezentul manual.
Conţine piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.
Acest produs conţine material magnetic. Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveţi întrebări
privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiţii de ploaie, lichide sau
umezeală.
NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vazele, pe
aparat sau în apropierea produsului.
Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări
aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
NU aduceţi nicio modificare neautorizată produsului;
A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
Cablul boxei și cablurile de interconectare incluse cu acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în perete.
Consultați codurile urbanistice locale pentru tipul de cablu corect necesar pentru o instalare în perete.
În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un
astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu uşurinţă.
Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o
cavitate în perete sau într-un dulap închis.
Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.
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_________________________ INFORMAȚII 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 întro 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 FCC şi limitele de expunere la radiaţii Industry Canada stabilite pentru publicul larg.
Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în combinaţie cu orice altă antenă sau emiţător.
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.
Acest echipament trebuie instalat şi operat cu o distanţă minimă de 20 cm între radiator şi corpul dumneavoastră.
Acest dispozitiv, pentru operarea în banda 5150- 5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce
potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.
Categorie receptor = 2
Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE şi toate celelalte cerinţe ale directivei UE. Declaraţia de
Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.
Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE,
este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat
prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.
Informații privind starea de putere necesară
Standby*
< 0,5 W

Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la
intrare 230V/50Hz
Timpul după care echipamentul este comutat automat în
mod

<2,5 ore

Moduri de alimentare
Standby în rețea
Bose wireless < 2,0 W

< 20 minute

Consumul de energie în standby în rețea dacă toate
Nu se aplică
< 2,0 W
porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de
rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz
Proceduri de dezactivare/activare port rețea.
Conform Anexei II (3) din Regulamentul 801/2013 (”Lot”
Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.*
26 modificare a 1275/2008), cerința de dezactivare a
portului wireless ”nu se aplică produselor care se bazează
pe o singură conexiune la rețea wireless pentru utilizarea
prevăzută și nu au nicio conexiune cu fir la rețea”.
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_________________________ INFORMAȚII DE REGLEMENTARE ___________________________
Pentru Europa:
Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz:
• Bluetooth/Wi-Fi: puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
Benzi de frecvență pentru operare 5150 până la 5350 MHz și 5470 până la 5725 MHz:
• Wi-Fi: putere maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la
5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.
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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.
Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvenţă radio de putere joasă
Articolul XII
În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvenţă radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de
NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvenţa, să amplifice puterea de transmisie sau să
modifice caracteristicile originale şi performanţele unui dispozitiv cu frecvenţă radio de mică putere.
Articolul XIV
Dispozitivele cu frecvenţă radio de putere joasă nu vor influenţa securitatea avioanelor şi nu vor interfera cu comunicaţiile legale. În
caz contrar, utilizatorul va înceta funcţionarea până la eliminarea interferenţei. Prin comunicaţiile permise de lege menţionate se
înţeleg comunicaţii radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicaţiilor.
Dispozitivele cu frecvenţă radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferenţa de la comunicaţiile legale sau de la
dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase
Numele şi conţinutul substanţelor sau elementelor toxice sau periculoase
Substanţe sau Elemente toxice sau periculoase
Plumb Mercur
Cadmiu
Hexavalent
Bifenili
Difenili Polibromuraţi
Denumire piesă (Pb)
(Hg)
(Cd)
(CR(VI))
Polibromuraţi
Eter (PBDE)
(PBB)
PCB-uri
X
0
0
0
Piese de metal
X
0
0
0
Piese de plastic
0
0
0
0
Boxe
X
0
0
0
Cabluri
X
0
0
0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.
0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conţinută de toate
omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.

0
0
0
0
0
materialele

X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul
dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din
GB/T 26572.
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0
0
0
0
0

__________________________ INFORMAȚII DE REGLEMENTARE ___________________________
Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase
Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 425843
Substanţe restricționate și simbolurile sale chimice
Unitate

Plumb
(Pb)

Mercur
(Hg)

Cadmiu
(Cd)

Hexavalent
(CR(VI))

Bifenili
Polibromuraţi
(PBB)

Difenili Polibromuraţi
Eter (PBDE)

PCB-uri
0
0
0
0
0
Piese de metal
0
0
0
0
0
Piese de plastic
0
0
0
0
0
0
Boxe
0
0
0
0
0
Cabluri
0
0
0
0
0
Nota 1: ”0” indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de
referință pentru prezență.
Nota 2: ”-” indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

Vă rugăm să completaţi şi să îl păstraţi pentru arhiva dumneavoastră
Numerele de serie şi model se regăsesc pe partea de jos a modulului de bass.
Număr serie: ___________________________________________________
Numărul modelului: _____________________________________________
Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru
înregistrarea produsului dvs. Bose.
Puteți face acest lucru cu ușurință la http://global.Bose.com/register
Data de fabricaţie: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "8" este 2008 sau 2018.
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 Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda
Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan,
Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de
Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545
Putere intrare: 100-240 V

50/60 Hz, 55W
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_____________________________________INFORMAȚII LEGALE____________________________________

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Marca şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licenţe.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.
Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări. App. Store este o
marcă de servicii a Apple Inc.
ADAPTiQ, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, sigla Bose Music, Bose Soundbar, SoundTouch,
wireless note design și Virtually Invisible sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.
Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639
© 2018 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită
sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.
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______________________________CE SE AFLĂ ÎN CUTIE______________________________________
CONȚINUT
Confirmați existența următoarelor piese:

Modul de Bass Bose 500

Cablu de alimentare *

* Poate fi livrat cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea

dumneavoastră.
NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată NU o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose
sau serviciul pentru clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
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________________________________AMPLASARE MODUL DE BASS __________________________
RECOMANDĂRI
Pentru cea mai bună performanță, urmați aceste recomandări în momentul amplasării modulului de bass:
NU puneți obiecte pe partea de sus a modulului de bass.

Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m
(1 – 3 ft.) față de modulul de bass. Plasați modulul de bass în afara și la distanță față de dulapurile metalice,
alte componente audio/video și sursele directe de căldură.

Amplasați modulul de bass pe o suprafață stabilă și plană. Vibrația poate provoca deplasarea
modulului de bass, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte
lustruit.
Amplasați modulul de bass pe același perete ca și TV-ul dvs., sau pe orice alt perete în prima
treime a încăperii.
Păstrați partea din spate a modulului de bass (partea opusă siglei Bose) la cel puțin 7,6 cm (3 inch)
față de orice altă suprafață. Blocarea portului pe partea de jos a acestei laterale poate afecta
performanța acustică.
Pentru mai mult efect de bass, amplasați modulul de bass mai aproape de pereți și colțuri. Pentru mai
puțin efect de bass, amplasați modulul de bass mai departe de pereți și colțuri.
Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.

ATENȚIE: NU amplasați modulul de bass pe partea de sus sau laterale în timpul funcționării.

10

____________________________________ALIMENTARE____________________________________

CONECTARE MODUL DE BASS LA ELECTRICITATE
1. Conectați cablul de alimentare la conectorul

pe modulul de bass.

2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).
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___________________________CONEXIUNEA LA UN SOUNDBAR____________________________

ALEGEREA METODEI DVS. DE CONEXIUNE
Modul în care conectați modulul de bass depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metoda de conexiune din
tabelul de mai jos.
SOUNDBAR
Soundbar Bose 500 sau
Soundbar Bose 700

Soundbar SoundTouch 300

METODA DE CONEXIUNE
Conectare utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 13).
NOTĂ: Dacă nu puteți accesa sau întâmpinați dificultăți în utilizarea
aplicației Bose Music, consultați secțiunea ”Remedierea
problemelor” de la pagina 24.
Conectați utilizând telecomanda de la soundbar (a se vedea pagina
14).
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___________________________CONEXIUNEA LA UN SOUNDBAR____________________________

CONEXIUNE UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC
1. În aplicația Bose Music, în ecranul My Bose, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers (Setări > Boxe Accesorii >
Adăugare Boxe Accesorii Bose).
Urmați instrucțiunile aplicației.

Nou în aplicația Bose Music?
1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

2. Urmați instrucțiunile aplicației.
NOTĂ: Pentru informații de asistență cu privire la aplicația Bose Music, vizitați:
global.Bose.com/Support
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___________________________CONEXIUNEA LA UN SOUNDBAR____________________________

CONEXIUNE PRIN UTILIZAREA TELECOMENZII SOUNDTOUCH 300
1. Pe telecomanda soundbar-ului, apăsați butonul SoundTouch
2. Apăsați și mențineți apăsat 7 până când lumina de conectivitate
intermitentă.

de pe soundbar are lumină albă

Odată conectat, veți auzi un ton. Lumina de pe partea din spate a modulului de bass și
devine albă.

de pe soundbar

NOTE: Conectarea poate dura câteva minute.
Dacă modulul de bass nu se conectează la soundbar, consultați secțiunea ”Remedierea problemelor”
de la pagina 24.

Verificarea sunetului
NOTĂ: Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare de la
TV-ul dvs. pentru mai multe informații.
1. Porniți TV-ul.
2. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:
a. porniți această sursă.
b. Dacă această sursă este conectată la TV, selectați intrarea TV corespunzătoare.
3. Porniți soundbar.
Veți auzi sunet care provine de la modulul de bass.
NOTĂ: Dacă nu auziți sunet ce provine de la modulul de bass, consultați secțiunea ”Remedierea
problemelor” de la pagina 25.

14

___________________________CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO_______________________________
După ce ați configurat modulul de bass și l-ați conectat la soundbar, rulați calibrarea audio ADAPTiQ pentru
cea mai bună performanță acustică. Calibrarea audio ADAPTiQ adaptează sunetul sistemului la acustica
zonei dvs. de ascultare, prin luarea a cinci măsurători audio. Pentru a executa o calibrare audio, aveți nevoie
de 10 minute, atunci când în încăpere este liniște.
În timpul calibrării audio ADAPTiQ, un microfon pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ (furnizat
împreună cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sonore ale încăperii dvs. pentru a determina o calitate
optimă a sunetului.
Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ, contactați serviciul clienți Bose pentru înlocuire.

ALEGEREA METODEI DVS. DE CALIBRARE AUDIO
Modul în care rulați calibrarea audio ADAPTiQ depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metoda de calibrare
audio din tabelul de mai jos.
SOUNDBAR

METODA DE CALIBRARE AUDIO

Soundbar Bose 500 sau
Soundbar Bose 700

Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând aplicația Bose Music ( a
se vedea pagina 16).

Soundbar SoundTouch 300

Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând telecomanda soundbarului
(a se vedea pagina 17).
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___________________________CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO_______________________________
RULAREA CALIBRĂRII AUDIO ADAPTiQ
UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC

Configurare inițială
După ce ați configurat modulul de bass la soundbar-ul dvs., aplicația Bose Music vă informează că trebuie să
rulați calibrarea audio ADAPTiQ. Urmați instrucțiunile aplicației.

Utilizarea meniului de Setări
Dacă ulterior conectați boxele surround opționale Virtually Invisible 300 sau Boxe Surround Bose, mutați
modulul de bass sau mutați orice mobilier, efectuați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a asigura o
calitate optimă a sunetului.
1. În aplicația Bose Music, pe ecranul My Bose, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos al ecranului.
3. Apăsați Settings > ADAPTiQ > Run ADAPTiQ (Setări > ADAPTiQ > Rulați ADAPTiQ).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.
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___________________________CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO_______________________________
RULAREA CALIBRĂRII AUDIO ADAPTiQ UTILIZÂND
TELECOMANDA SOUNDTOUCH 300
1. Introduceți cablul setului de căști ADAPTiQ în conectorul ADAPTiQ în partea din spate a soundbar-ului
SoundTouch 300.

2. Puneți setul de căști ADAPTiQ.
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___________________________CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO_________________________________
3. Pe telecomandă, apăsați butonul SoundTouch

.

4. Apăsați și mențineți apăsat 8 până când lumina de la TV
devine verde.

și lumina Bluetooth

de pe soundbar

NOTĂ: Dacă nu auziți limba dvs., apăsați
și
pe pad-ul de navigare pentru rularea limbilor. Pentru
reconfigurarea limbilor, apăsați și mențineți apăsat 8 timp de 10 secunde.
5. Urmați mesajele vocale până când procesul ADAPTiQ este finalizat.
Dacă auziți un mesaj de eroare sau nu puteți finaliza calibrarea audio ADAPTiQ, consultați pagina 26.
6. Deconectați setul de căști ADAPTiQ de la soundbar și depozitați-l într-un loc sigur.
SFAT: Dacă ulterior conectați boxele surround opționale Virtually Invisible 300 sau Boxele Bose Surround,
mutați modulul de bass sau orice piesă de mobilier, rulați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a
asigura o calitate optimă a sunetului.
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_________________________________SETARE BASS_____________________________________

ALEGEREA METODEI DVS. DE REGLARE A BASS-ULUI
Modul în care reglați bass-ul depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metode de reglare a bass-ului din tabelul de
mai jos.

SOUNDBAR
Bose Soundbar 500 sau
Bose Soundbar 700

METODA DE REGLARE A BASS-ULUI
Reglați bass-ul utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina
20).
Reglați bass-ul utilizând telecomanda soundbar
(a se vedea pagina 20).

Soundbar SoundTouch 300

NOTĂ: Pentru o calitate optimă a sunetului pentru programe de
dialog, cum ar fi programele de știri și talk show, activați
modul dialog. Pentru mai multe informații, consultați
manualul de utilizare al SoundTouch 300.
Vizitați: global.Bose.com/Support/ST300
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_____________________________________SETARE BASS_____________________________________

REGLARE BASS UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC
NOTĂ: Puteți regla bass-ul utilizând aplicația dacă modulul dvs. de bass este conectat la Bose Soundbar 500
sau Bose Soundbar 700.
1. În aplicația Bose Music, în ecranul My Bose, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați Adjustments (Reglări) pentru reglarea bass-ului.

REGLARE BASS UTILIZÂND TELECOMANDA SOUNDTOUCH 300
1. Pe telecomanda SoundTouch300, apăsați BASS.

Luminile de pe soundbar au culoarea în funcție de setarea actuală de bass.
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_________________________________SETARE BASS_____________________________________
SETARE BASS
ACTIVITATE LUMINĂ
+4
+3

+2

+1

0 (implicit)

-1

-2

-3

-4

2. Reglați bass-ul prin efectuarea următoarelor:
Apăsați butonul Mărire volum
Apăsați butonul Micșorare volum

pentru a mări efectul de bass.
pentru a reduce efectul de bass.

3. Apăsați BASS.
Soundbar-ul salvează setarea actuală de bass.

Resetare efect de bass
Pe telecomanda dvs. apăsați și mențineți apăsat BASS până când lumina SoundTouch
de două ori.
Setarea de bass reconfigurează setările originale din fabrică.
21

de pe soundbar licăre

________________________________STATUS MODUL DE BASS _______________________________

LUMINA DE STATUS
Lumina de pe partea din spate a modulului arată statusul sistemului.

ACTIVITATE LUMINĂ
Culoare albă constantă

STARE SISTEM
Conectat la soundbar

Culoare albă intermitentă

Descărcarea actualizării software

Culoare portocalie constantă (difuză)

Deconectat de la soundbar

Culoare portocalie intermitentă

Pregătit de a se conecta la soundbar

Oprită

Mod economisire energie

Culoare roșie intermitentă

Eroare – a se contacta serviciul clienți Bose
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_________________________________ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE_______________________
CURĂȚARE MODUL DE BASS
Curățați exteriorul modulului de bass cu un material moale și uscat.
ATENȚIONĂRI:
NU permiteți ca lichidele să se verse pe modulul de bass sau în orice orificii.
NU utilizați spray-uri lângă modulul de bass.
NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau
substanțe abrazive.
NU permiteți ca obiectele să cadă în orificii.
PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII
Piesele de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
GARANȚIE LIMITATĂ
Modulul de bass este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty
pentru detalii privind garanția limitată.
Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.
Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII
Dacă întâmpinați probleme cu modulul de bass:
Deconectați cablurile de alimentare din modulul de bass și soundbar, așteptați 30 secunde și
introduceți-le cu fermitate într-o priză cu curent alternativ (de la rețea).
Fixați toate cablurile.
Verificați starea modulului de bass (a se vedea pagina 22).
Mutați modulul de bass departe de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri,
televizoare, cuptoare cu microunde etc.).
Plasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 10).
ALTE SOLUȚII
Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile
la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
SIMPTOM
Aplicația Bose Music nu funcționează
pe dispozitivul dvs. mobil

SOLUȚIE
Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
Confirmați că lumina de status are lumină portocalie intermitentă, indicând
astfel că modulul de bass este pregătit de conectare (a se vedea pagina 22).
Repetați procesul de conexiune (a se vedea pagina 12).
Dacă modulul de bass a fost anterior conectat la soundbar, reconfigurați
conexiunea modulului de bass ( a se vedea pagina 27).

Modulul de bass nu se conectează la
soundbar

Deconectați cablurile de alimentare pentru modulul de bass și

soundbar, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o
priză de curent alternativ (de la rețea).
Conectați modulul de bass la soundbar utilizând un cablu audio de
3,5 mm (a se vedea pagina 29).
NOTĂ: Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm (de obicei utilizat
pentru căști și dispozitive mobile), contactați serviciul
clienți Bose pentru această piesă. Puteți de asemenea să
achiziționați această piesă la magazinul local de electronice.
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SIMPTOM

SOLUȚIE
Reactivați sunetul la sistem.
Măriți sunetul.
Confirmați că soundbar-ul redă sunetul. Dacă nu, consultați manualul de
utilizare pentru soundbar-ul dvs. pentru remedierea problemelor. Vizitați:
Soundbar Bose 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Soundbar Bose 700: worlwide.Bose.com/Support/SB700
Soundbar SoundTouch 300: global.Bose.com/Support/ST300

Sunet intermitent sau absent

Confirmați că lumina de status este de culoare albă constantă, indicând că
modulul de bass este conectat la soundbar (a se vedea pagina 22).
Testați surse diferite (dacă sunt disponibile).
Asigurați-vă că redați sunetul care are frecvențe de bass, cum ar fi muzică
sau filme.
Repetați procesul de conectare ( a se vedea pagina 12).
Dacă modulul de bass a fost anterior conectat la soundbar, reconfigurați
conexiunea modulului de bass ( a se vedea pagina 27).
Amplasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare
(a se vedea pagina 10).
Testați diferitele surse (dacă sunt disponibile).
Amplasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare
(a se vedea pagina 10).

Sunet slab sau distorsionat care
provine de la modulul de bass

Îndepărtați toate foliile protectoare de la modulul de bass.
Rulați calibrarea audio ADAPTiQ ( a se vedea pagina 15).
NOTĂ: Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ (furnizate cu
soundbar-ul dvs.), contactați serviciul clienți Bose pentru
înlocuire.
Reglați bass-ul ( a se vedea pagina 19).
Rulați calibrarea audio ADAPTiQ ( a se vedea pagina 15).

Efectul de bass este prea înalt sau prea
jos

NOTĂ: Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ (furnizate cu
soundbar-ul dvs.), contactați serviciul clienți Bose pentru
înlocuire.
Mutați modulul de bass departe de orice pereți din apropiere și colțuri.

25

__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________

IMPOSIBILITATE DE A FINALIZA CALIBRAREA AUDIO ADAPTiQ CU
SOUNDBAR-UL DVS. SOUNDTOUCH 300
Dacă nu puteți finaliza calibrarea audio ADAPTiQ cu soundbarul dvs. SoundTouch 300, ascultați mesajele
vocale pentru următoarele mesaje de eroare:
MESAJ EROARE
1

PROBLEMA
CE TREBUIE FĂCUT
Microfonul de pe setul de Fixați cablurile.
căști ADAPTiQ nu poate
detecta sunet.
Deconectați cablul de la setul de căști ADAPTiQ și
reconectați-l cu fermitate în conectorul ADAPTiQ al
soundbar-ului.
Asigurați-vă că orificiul microfonului de pe partea de sus
a setului de căști ADAPTiQ nu este blocat.

2
3

4
5

În încăpere este prea
multă gălăgie
Setul de căști ADAPTiQ
este prea aproape de
boxe
Locațiile de ascultare
sunt prea similare
Setul de căști ADAPTiQ
nu poate efectua
măsurători din cauza
mișcării.

Setul de căști ADAPTiQ poate fi deteriorat. Apelați
serviciul clienți Bose pentru piese de schimb.
Rulați din nou calibrarea audio ADAPTiQ când în
încăpere este liniște.
Mutați setul de căști ADAPTiQ mai departe de boxe.
Mutați la 0,3 – 0,6 m (1 – 2ft) departe de locația dvs.
anterioară de ascultare.
Țineți capul nemișcat.

După remedierea problemei dvs., trebuie să rulați din nou calibrarea audio ADAPTiQ (a se vedea pagina 15).
Dacă auziți un mesaj de eroare, contactați serviciul clienți Bose pentru instrucțiuni suplimentare.
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________

RECONFIGURAREA CONEXIUNII LA SOUNDBAR
Dacă modulul de bass nu se mai conectează la soundbar, reconfigurați conexiunea wireless a modulului de
bass. Reconfigurarea conexiunii wireless face ca soundbar-ul să încerce să se reconecteze la modulul de bass,
care poate rezolva probleme de conexiune.

Când modulul de bass se reconectează la soundbar, veți auzi un ton, iar lumina de pe partea din spate a
modulului de bass capătă culoarea albă intermitentă.
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________

RECONFIGURAREA MODULULUI DE BASS
Reconfigurarea modulului de bass șterge toate informațiile de conexiune și readuce modulul de bass la
setările originale din fabrică.
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe partea din spate a modulului de bass până când lumina de stare a
sistemului capătă culoarea albă intermitentă.

Când reconfigurarea este finalizată, lumina devine portocalie intermitentă.
2. Conectați modulul de bass la soundbar ( a se vedea pagina 12).
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________

CONECTAREA UTILIZÂND UN CABLU AUDIO
Puteți de asemenea conecta modulul la soundbar utilizând un cablu audio de 3,5 mm (nu este furnizat).
Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm (de obicei utilizat pentru căști și dispozitive mobile), contactați
serviciul clienți Bose pentru această piesă. Puteți de asemenea să achiziționați această piesă la magazinul
local de electronice.
1. Conectați un capăt al cablului audio de 3,5 mm la conectorul BASS IN de pe modulul de bass.

2. Conectați celălalt capăt al cablului la conectorul aplicabil de pe partea din spate a soundbar-ului ( a se
vedea pagina 30).
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SOUNDBAR

LOCAȚIE CONECTOR MODUL DE BASS

Soundbar Bose 500

Soundbar Bose 700
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SOUNDBAR

LOCAȚIE CONECTOR MODUL DE BASS

Soundbar SoundTouch
300
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