SOUNDBAR 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.

Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificate de
producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se foloseşte un cărucior, manevraţi cu grijă

combinaţia cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
12. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
13.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.
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________________________ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE ________________
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 utilizarea 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.

•

Utilizați acest produs doar cu cablul de alimentare furnizat.

•

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.
A se utiliza doar la o altitudine mai mică de 2000 metri.

•
•
•
•

Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta risc de incendiu sau arsură chimică dacă nu este manipulată în
mod corespunzător.
În cazul în care bateria prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În caz
de contact, consultați medicul.
NU expuneţi produsele care conţin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a
soarelui, foc sau altele similare).
A se utiliza doar cu echipamentul de montare pentru acest produs: Consolă de perete Bose Soundbar .
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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 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 dispozitiv este conform cu FCC şi limitele de expunere la radiaţii Industry Canada stabilite pentru publicul larg.
Acest echipament trebuie instalat şi operat cu o distanţă minimă de 20 cm între radiator şi corpul dumneavoastră.
Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în combinaţie cu orice altă antenă sau emiţător.
Acest dispozitiv, pentru operarea în 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce
potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.
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
modul

<2,5 ore

Moduri de alimentare
Standby în rețea
toate tipurile de rețea < 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 activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană
tuturor rețelelor va activa modul standby.*
a butoanelor Bose Music și Skip Forward (derulare în față)
pe telecomandă. Repetați pentru activare.
*Înainte de dezactivarea rețelelor sau intrarea în modul Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin
standby, utilizați microfonul și/sau butonul pentru a vă apăsarea și menținerea butonului Bluetooth® pe
asigura că microfonul este pornit (lumina indicatorului telecomandă timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu
roșu va fi oprită).
o sursă Bluetooth®.
Ethernet: Dezactivați prin îndepărtarea cablului Ethernet.
Activați prin introducerea cablului Ethernet.
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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.
• Bluetooth energie redusă: densitate spectrală a puterii maxime mai mică de 10 dBm/MHz 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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SE

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.
Vă rugăm să aruncaţi bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare.
A nu se incinera.

5

_________________________ INFORMAȚII DE REGLEMENTARE ___________________________
Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase
Numele şi conţinutul substanţelor sau elementelor toxice sau periculoase
Substanţe sau Elemente toxice sau periculoase
Denumire piesă
PCB-uri
Piese de metal
Piese de plastic
Boxe

Plumb
(Pb)

Mercur
(Hg)

Cadmiu
(Cd)

Hexavalent
(CR(VI))

Bifenili
Polibromuraţi
(PBB)

Difenili Polibromuraţi
Eter (PBDE)

X
X
0
X

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Cabluri
X
0
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 materialele
omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.

0

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.
Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase
Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 424096
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 din spate soundbar-ului.
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
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_________________________ INFORMAȚII DE REGLEMENTARE ___________________________
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: 24 Vdc

1,875A
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______________________________INFORMAȚII LEGALE___________________________________________

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și
afiliații săi.
Android, Google Play și logo 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.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale laboratoarelor Dolby.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.
Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia
Inc.
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..
Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.
Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terţe părţi care se găsesc aici:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.
Proiectat cu UEI TechnologyTM. Sub licență de la Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018
Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
Acoustimas, ADAPTiQ, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, sigla Bose Music, Bose Soundbar,
Telecomandă Universală Bose Soundbar, Consolă de perete Bose Soundbar, Boxe Surround Bose și Virtually
Invisible sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.
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:

Bose Soundbar 500

Baterie AAA (2)

Adaptor alimentare

Telecomandă

Cablu alimentare

Căști ADAPTiQ

Cablu HDMI

* Pot fi livrate 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/SB500
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__________________________________AMPLASARE SOUNDBAR______________________________
RECOMANDĂRI
Pentru cea mai bună performanță, urmați aceste recomandări în momentul amplasării soundbar-ului:
NU puneți obiecte pe partea de sus a soundbar-ului.
Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 – 3
ft.) față de soundbar. Plasați soundbar-ul în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video
și sursele directe de căldură.
Amplasați soundbar-ul direct sub (de preferat) sau deasupra TV-ului dvs. cu grilajul cu fața spre încăpere.
Amplasați soundbar-ul pe picioruşele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător,
ambele piciorușe trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe
suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de
pe această parte afectează performanța acustică.
Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
Pentru cea mai bună calitate a sunetului, NU amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil
de marginea din față a raftului sau a suportului TV pentru o performanță acustică optimă.

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.
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__________________________________AMPLASARE SOUNDBAR______________________________
MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI
Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați
distribuitorul dvs. autorizat Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB500
ATENȚIE: NU utilizați niciun alt echipament pentru montarea soundbar-ului.
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____________________________________ALIMENTARE____________________________________
CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE
1. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de energie cu curent alternativ.
2. Conectați adaptorul cu curent alternativ la conectorul de electricitate
soundbar-ului.

de pe partea din spate a

3. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare galbenă constantă.
STANDBY ÎN REȚEA
Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton timp
de 20 minute. Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:
Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. mobil sau utilizând Aplicația Bose Music.
Vorbiți cu Amazon Alexa. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Pe telecomandă, apăsați butonul Power
, butonul de la sursă ( a se consulta pagina 21) sau butonul
de presetare (a se consulta pagina 22).

NOTE:
Puteți încă accesa Alexa în modul standby în rețea atâta vreme cât Alexa a fost configurată utilizând
aplicația Bose Music și microfonul este pornit (a se consulta pagina 32). (Această opțiune încă NU
este disponibilă în România)
Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose Music.
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___________________________CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC_______________________
Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar
fi un smartphone sau tabletă.
Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga
servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Amazon Alexa (Această opțiune încă NU
este disponibilă în România) și gestiona setările de soundbar.
NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, consultați
secțiunea ”Utilizatori existenți ai Aplicației Bose Music” de la pagina 17.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI 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:
worldwide.Bose.com/Support/SB500
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__________________UTILIZATORI EXISTENȚI APLICAȚIA BOSE MUSIC_______________________
ADĂUGAȚI SOUNDBAR LA UN CONT EXISTENT
1. În aplicația Bose Music, pe ecranul My Bose, apăsați +.
NOTĂ: Pentru a reveni la ecranul My Bose, apăsați

în colțul stânga sus al ecranului.

2. Urmați instrucțiunile aplicației.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI
Dacă soundbar-ul nu este conectat la o rețea
Dacă soundbar-ul nu mai este conectat la o rețea din cauză că denumirea Wi-Fi-ului dvs., parola sau router-ul
au fost modificate, adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. existentă.
1. În aplicația Bose Music, selectați soundbar-ul dvs.
2. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul TV
și butonul Salt înapoi
lumină are lumină intermitentă albă de două ori apoi se estompează în negru.

până când bara de

Când soundbar-ul este pregătit pentru conectare la Wi-Fi, bara de lumină are lumină galbenă contantă.
3. Urmați instrucțiunile aplicației.

Dacă soundbar-ul este conectat la o rețea
Dacă soundbar-ul este conectat la o rețea și doriți să schimbați rețeaua, adăugați soundbar-ul la rețeaua cea
nouă.
1. În aplicația Bose Music, în ecranul My Bose, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar-ului în colțul dreapta jos al ecranului.
3. Apăsați Settings > Wi-Fi > Select a Different Network (Setări > Wi-Fi> Selectați o rețea diferită).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.
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___________________________CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO_______________________________
După ce ați configurat soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music, aplicația vă informează că trebuie să 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.
EFECTUARE CALIBRARE AUDIO ADAPTiQ
CU UTILIZAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC
Dacă ulterior conectați un modul de bass suplimentar sau boxe surround, mutați soundbar-ul 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 Again (Setări > ADAPTiQ > Rulați din nou).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.
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_________________________________COMENZI SOUNDBAR______________________________
Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.
NOTĂ: Puteți de asemenea să controlați soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music.
Buton acționare (a se vedea pagina 25)

Buton oprire microfon (a se vedea pagina 26)

Indicator oprire microfon ( a se vedea pagina 32)

Bara de lumină (a se vedea pagina 31)

COMENZI AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)Butonul de
Acționare
și butonul de oprire microfon
sunt utilizate pentru a controla Alexa.
Pentru informații privind modul de accesare Alexa, a se vedea pagina 25.
FUNCȚII TELECOMANDĂ
Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, conexiunile Bluetooth, și configurările prealabile.

Buton pornire (a se vedea pagina 20)
Butoane sursă (a se vedea pagina 21)
Mărire volum (a se vedea pagina 23)
Micșorare volum (a se vedea pagina 23)
Dezactivare/activare sunet (a se vedea pagina 23)
Redare media (a se vedea pagina 23)
Butoane prestabilite (a se vedea pagina 22)
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_________________________________COMENZI SOUNDBAR______________________________

Power (pornire)
Pentru a porni/opri soundbar-ul, apăsați butonul Power (pornire)

de pe telecomandă.

Când este pornit, soundbar-ul este conectat implicit la ultima sursă activă.

Buton Power (pornire)

NOTE:
Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod
automat.
Prima dată când este pornit soundbar-ul, acesta se conectează în mod implicit la sursa TV
.
Puteți încă accesa Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) când
soundbar-ul este oprit atâta timp cât Alexa a fost configurată
utilizând aplicația Bose Music și
microfonul este pornit (a se vedea pagina 32).
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_________________________________COMENZI SOUNDBAR__________________________________

Surse
Puteți controla presetările dvs. Bose Music și conexiunile Bluetooth utilizând telecomanda.
Pentru a controla o sursă, pe telecomandă, apăsați butonul (Bose Music
pe care doriți să o controlați.

Buton Bose Music

sau Bluetooth

Buton Bluetooth
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) pentru sursa

_________________________________COMENZI SOUNDBAR______________________________

Configurări prestabilite
Soundbar-ul include șase presetări pe care le puteți configura să redea sunetul de la serviciile dumneavoastră
de muzică preferate. Odată configurate, puteți accesa muzica dvs. în orice moment, cu o simplă atingere a
unui buton de pe telecomandă sau utilizând aplicația Bose Music.

Butoane presetare

Pentru mai multe informații cu privire la presetări, consultați ”Personalizare presetare” de la pagina 27.
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_________________________________COMENZI SOUNDBAR______________________________

Redare media și volum

Mărire volum

Micșorare volum
Dezactivare/activare sunet
Salt înainte

Salt înapoi

Redare/Pauză

FUNCȚIE
Redare/Pauză

CE TREBUIE FĂCUT
Apăsați
Când sunetul este pus pe pauză, lateralele barei de lumină au lumină
constantă până la reluarea sunetului

Salt înapoi

Apăsați

Salt înainte

Apăsați

Mărire volum

Apăsați +
NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.

Reducere volum

Apăsați -.
NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.

Dezactivare/reactivare sunet

Apăsați .
Când sunetul este dezactivat, lateralele barei de lumină au lumină constantă
până la reluarea sunetului.
NOTĂ: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.
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_________________________________COMENZI SOUNDBAR______________________________

REGLARE BASS
1. În aplicația Bose Music, de pe 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.

PROGRAMAREA UNEI TELECOMENZI TERȚE
Puteți programa o telecomandă terță, cum ar fi telecomanda decodorului de cablu/satelit pentru a controla
soundbar-ul. Consultați ghidul de utilizate pentru telecomanda terță sau site-ul web pentru instrucțiuni.
Odată programată, telecomanda terță controlează funcțiile soundbar-ului cum ar fi pornirea/oprirea și
volumul.
NOTĂ: Nu toate telecomenzile terțe sunt compatibile cu soundbar-ul. Telecomanda trebuie să suporte
semnale IR (infraroșu) pentru a controla soundbar-ul.
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__________________________________AMAZON ALEXA_____________________________________
(ACEASTĂ OPȚIUNE ÎNCĂ NU ESTE DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA)
Cu Alexa, puteți cere să redați muzică, să ascultați știrile, să verificați prognoza meteorologică, să controlați
dispozitivele smart home și multe altele. Utilizând opțiunea Alexa la soundbar-ul dvs. este la fel de ușor ca și
a cere. Doar cereți sau utilizați butonul de Acționare
și Alexa răspunde imediat.
NOTĂ: Opțiunea Alexa nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.

CONFIGURARE OPȚIUNE ALEXA UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC
1. În aplicația Bose Music, de pe ecranul My Bose, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați Settings > Voice Assistant. (Setări > Asistent vocal).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.
NOTĂ: Dacă aveți mai multe produse Bose Music în gospodăria dvs., pentru o experiență fără probleme a
Asistentului Vocal, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul său Bose Music și contul
Amazon pentru a configura opțiunea Alexa pentru toate produsele Bose Music.

ACCESARE ALEXA
Puteți accesa opțiunea Alexa utilizând vocea dvs. sau butonul de Acționare
NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa, vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

Utilizați vocea dumneavoastră
Pentru a accesa Alexa, rostiți cuvântul de activare ”Alexa”, apoi solicitarea dvs.
LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Vorbiți cu Alexa
Controlul volumului
Redare sunet

”Alexa, cum este vremea?”
”Alexa, mărește volumul”.
”Alexa, redă Niall Horan”.
NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică
implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit,
utilizați aplicația Alexa.
”Alexa, redă NPR pe TuneIn”.

Redați de la un serviciu audio

25

specific
Salt la următorul cântec

”Alexa, următorul cântec”.

(ACEASTĂ OPȚIUNE ÎNCĂ NU ESTE DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA)
__________________________________AMAZON ALEXA_____________________________________
LUCRURI DE ÎNCERCAT
EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
”Alexa, muzică funk în camera de zi”, unde denumirea soundbar-ului
este ”camera de zi”.
NOTĂ: Asigurați-vă că rostiți numele pe care l-ați atribuit în aplicația
Redați la o boxă anume
Bose Music. Dacă mai multe boxe au același nume, utilizați
numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în
aplicația Bose Music.
Configurați un temporizator
”Alexa, stabilește temporizatorul pentru 5 minute”.
Descoperiți mai multe competențe ”Alexa, ce alte competențe noi ai?”
Oprire Alexa
”Alexa, oprire”.

Utilizarea comenzilor soundbar-ului
Butonul de Acționare și butonul pentru Microfon oprit
Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.
Buton microfon oprit

sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa.

Buton Acționare

Indicator microfon oprit
(ACEASTĂ OPȚIUNE ÎNCĂ NU ESTE DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA)
LUCRURI DE ÎNCERCAT
EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Accesare Alexa
Apăsați
apoi spuneți solicitarea dvs.
Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/SB500
Oprire temporizator
Apăsați
Oprire Alexa
Porniți/Opriți microfonul

Apăsați
Apăsați
NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit
are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.
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________________________________PERSONALIZARE PRESETARE____________________________
Puteți controla presetările utilizând aplicația Bose Music sau telecomanda.
NOTĂ: Nu puteți configura presetările în modul Bluetooth.

CONFIGURAREA UNEI PRESETĂRI
1. Faceți streaming de muzică utilizând aplicația Bose Music.
2. Pe telecomandă, apăsați butonul Bose Music

.

Buton Bose Music
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________________________________PERSONALIZARE PRESETARE____________________________
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când auziți un ton.

Butoane presetare

REDAREA UNEI PRESETĂRI
Odată ce personalizați presetările, apăsați un buton de presetare pe telecomandă pentru a reda muzică.

Butoane presetare
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__________________________________CONEXIUNI BLUETOOTH______________________________
Tehnologia fără fir Bluetooth® vă permite să faceţi streaming cu muzică înregistrată de pe dispozitive mobile,
cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Înainte de a reda muzica de la un dispozitiv, este necesară
cuplarea acestui dispozitiv cu soundbar-ul.
Când utilizați Bluetooth pe soundbar, rețineți următoarele.
Puteți depozita până la opt dispozitive mobile în lista dispozitivului soundbar.
Puteți conecta și reda sunet doar de la un dispozitiv în același timp.
Puteți de asemenea gestiona conexiunile Bluetooth utilizând aplicația Bose Music.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth
culoarea albastră.

până când bara de lumină licăre în

Buton Bluetooth

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, activați opțiunea Bluetooth.
SFAT: Opțiunea Bluetooth se găsește de obicei în meniul de Setări.
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__________________________________CONEXIUNI BLUETOOTH______________________________
3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.
SFAT: Verificați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.

Odată conectat, veți auzi un ton. Bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru.
Numele soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.
DECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
Utilizați meniul Bluetooth de pe dispozitivul dvs. mobil pentru deconectarea dispozitivului dvs.
RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
Pe telecomandă, apăsați butonul Bluetooth
Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.
NOTE:
Asigurați-vă că opțiunea Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).
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ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR
Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori
în culoare albastră.
_____________________________________STATUS SOUNDBAR_______________________________
Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

Bara de lumină
NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.

STATUS WI-FI
Arată stare de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.
ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ
Lumină albă intermitentă

STARE SISTEM
Se conectează la Wi-Fi

Lumină albă constantă
apoi se estompează
către negru

Conectat la Wi-Fi

STATUS BLUETOOTH
Arată statusul de conectare Bluetooth al dispozitivelor mobile.
ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ
Lumină albastră
intermitentă

STARE SISTEM
Pregătit de conectare la
dispozitivul mobil

Lumină albă intermitentă

Conectat la dispozitivul mobil

Lumină albă constantă
apoi se estompează
către negru

Conectat la dispozitivul mobil

Licărire albastră de două ori

Lista dispozitivului ștearsă
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_____________________________________STATUS SOUNDBAR_______________________________
STATUS ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Arată statusul Amazon Alexa.
ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ
Oprită

STARE SISTEM
Alexa este inactivă

Când lumina alunecă spre
centru și apoi are lumină
constantă

Alexa ascultă

Când lumina alunecă
spre laterale

Alexa se gândește

Lumină albă intermitentă
(complet)
Lumină galbenă intermitentă

Alexa vorbește
Notificare de la Alexa

Indicator microfon oprit

Indicator microfon oprit
ACTIVITATE INDICATOR
Culoare roșie constantă

STARE SISTEM
Microfonul este oprit
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_____________________________________STATUS SOUNDBAR_______________________________

STATUS ACTUALIZARE ȘI EROARE
Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.
ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ
Lumină portocalie constantă

STARE SISTEM
Configurare Wi-Fi în derulare

Lumina albă alunecă spre
laterale de la dreapta spre stânga
Lumina albă alunecă de la stânga
spre dreapta
Licărire portocalie de patru ori

Descărcare actualizare
Actualizare soundbar
Eroare sursă – consultați aplicația
Bose Music
Solicitarea nu este disponibilă
temporar – încercați din nou mai
târziu
Eroare soundbar – contactați
serviciul clienți Bose

Licărire roșie de patru ori
Culoare roșie constantă
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_______________________________CARACTERISTICI AVANSATE ____________________________

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI
Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bose Music
de lumină licăre în alb de două ori apoi se estompează spre negru.

și butonul Salt înainte

Buton Bose Music

Buton salt înainte
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până când bara

______________________________CARACTERISTICI AVANSATE ______________________________
CONECTARE ACCESORII (OPȚIONAL)
Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați
ghidul de utilizare al accesoriului dvs.
Modul de Bass Bose 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
Modul de Bass Bose 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700
Modul de bass Acoustimass: global.Bose.com/Support/AM300
Boxe Surround Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS
Boxe surround wireless Virtually Invisible 300:
global.Bose.com/Support/VI300
Telecomandă Universală Bose Soundbar: worlwide.Bose.com/Support/SB500
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_________________________________ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE_______________________
INSTALAREA BATERIILOR TELECOMENZII
1. Deschideți capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii.

2. Introduceți cele două baterii AAA (IEC-LR3) 1,5 V furnizate. Potriviți simbolurile + și – de pe baterii cu
marcajele + și – din interiorul compartimentului.
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3. Glisați la loc capacul compartimentului bateriei.

_________________________________ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE_______________________
CURĂȚARE SOUNDBAR
Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.
ATENȚIONĂRI:
NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.
NU suflați aer în sistem.
NU utilizați un aspirator pentru curățarea sistemului.
NU utilizați spray-uri lângă sistem.
NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau
substanțe abrazive.
PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII
Piesele de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB500
GARANȚIE LIMITATĂ
Soundbar-ul 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 soundbar-ul:
Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
Fixați toate cablurile.
Verificați starea barei de lumină (a se vedea pagina 31).
Mutați soundbar-ul mai departe cu 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de posibile interferențe (routere fără fir,
telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).
Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs.
mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
Plasați soundbar-ul în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 13).
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/SB500
SIMPTOM
Nu există conector HDMI sau
eARC (sau ARC) ori un conector
optic la TV-ul dvs.

Soundbar-ul nu pornește

Telecomanda nu este potrivită sau
nu funcționează

SOLUȚIE
Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un conector audio sau un cablu
audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu
audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care
aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TVul dvs.
Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ
diferită (de la rețea).
Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina
20).
Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass
opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introducețile cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Potriviți simbolurile + și – de pe baterii cu marcajele + și – din
interiorul compartimentului (a se vedea pagina 36).
Înlocuiți bateriile (a se vedea pagina 36).
Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 0,6 m (20 ft.)
a soundbar-ului.
Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar.
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__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SIMPTOM

SOLUȚIE
Dacă lateralele barei de lumină au lumină intermitentă, soundbar-ul are
sunetul dezactivat. Apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet
pentru reactivarea sunetului la soundbar.
Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat.
Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 23) sau la dispozitivul dvs.
mobil.
Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 21).
Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică.
Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul.
Reporniți dispozitivul dvs. mobil.
Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu opțiunea
Bluetooth.
NOTĂ: Nu puteți conecta căștile Bluetooth la soundbar.
Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un
conector pe TV-ul dvs. care poartă eticheta HDMI eARC sau ARC
(Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul
dvs. nu dispune de un conector HDMI eARC sau ARC, conectați
soundbar-ul utilizând un cablu optic (nu este furnizat) ( a se vedea pagina
46).

Sunet intermitent sau absent

Dacă soundbar-ul nu este conectat la conectorul TV-ul dvs. eARC sau
ARC, asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC)
(Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TVul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați
ghidul de utilizare al TV-ul dvs.
Deconectați cablul HDMI de la soundbar de la conectorul TV-ului dvs.
HDMI eARC sau ARC și reconectați-l.
Introduceți cablul optic (nu este furnizat) într-un conector la TV-ul dvs.
etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare).

Soundbar-ul nu se conectează la

Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass
opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și conectați-le cu
fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea).
Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele
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modulul de bass sau boxele surround

surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 35):
Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu
soundbar (a se vedea pagina 35).
Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass
opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu
fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea).

__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SIMPTOM

SOLUȚIE
Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile
cu soundbar-ul (a se vedea pagina 35).

Lipsă sunet de la modulul de bass sau
boxele surround

Asigurați-vă că software-ul este actual în aplicația Bose Music.
Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina
24).
Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 21).
Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un
conector de la TV-ul dvs. etichetat HDMI eARC sau ARC (Audio Return
Channel). Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC,
conectați-vă la soundbar utilizând un cablu optic (nu este furnizat) ( a se
vedea pagina 46).
Opriți boxele de la TV/. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.

Sunetul provine de la boxa TV

Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul HDMI eARC sau ARC al
TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control
(CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul
sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă
denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs.
Deconectați cablul HDMI de la soundbar de la conectorul HDMI eARC
sau ARC de la TV și reconectați-l.
Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel.
Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI ( a se vedea pagina
45) și cablul optic (nu este furnizat) ( a se vedea pagina 46).
Testați diferitele surse dacă este posibil.
Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar.
Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.

Sunet slab sau distorsionat

Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul acelui
dispozitiv.
Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina
24).
Opriți boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.
Rulați calibrarea audio ADAPTiQ ( a se vedea pagina 18).
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Setați CEC la Alternate utilizând aplicația Bose Music.
Soundbar-ul nu redă sunetul de la
sursa corectă sau selectează sursa
incorectă după o întârziere

Dezactivați CEC la sursa dvs. Consultați manualul sursei pentru mai multe
informații.
Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI ( a se vedea pagina
45) și cablul optic (nu este furnizat) ( a se vedea pagina 46).

__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
SIMPTOM
SOLUȚIE
În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți
parola rețelei (sensibil la majuscule).
Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la
aceeași rețea Wi-fi.
Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 17.
Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care il utilizați pentru
configurare.
Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil.
Soundbar-ul nu se conectează la
rețeaua Wi-Fi

Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul.
Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât
dispozitivul dvs. mobil cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă.
NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă
conectați la banda corectă.
Resetați router-ul.
Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional
sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza
de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe
dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea.
Conectați rețeaua utilizând un cablu Ethernet.
Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea Bluetooth și apoi porniți-o.
Ștergeți soundbar-ul din lista Bluetooth. Conectați-vă din nou (a se vedea
pagina 29).
Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 29).

Soundbar-ul nu se conectează la
dispozitivul mobil

Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil Bluetooth compatibil.
NOTĂ: Nu puteți conecta căștile Bluetooth la soundbar.
Îndepărtați soundbar-ul din lista cu dispozitive de la dispozitivul mobil
Bluetooth și conectați din nou (a se vedea pagina 29).

Aplicația Bose Music nu

Ștergeți lista dispozitivului soundbar ( a se vedea pagina 30) și conectați-vă
din nou (a se vedea pagina 29).
Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs.
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funcționează pe dispozitivul dvs.
mobil

Soundbar nu este vizibil spre a fi
adăugat la un alt cont Bose

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați
aplicația (a se vedea pagina 16).
Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația
Bose Music.
Asigurați-vă că soundbar și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași
rețea Wi-Fi.

__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________

SIMPTOM

SOLUȚIE
Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music ( a se
vedea pagina 25).
NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi
utulizând aplicația Bose Music.

Alexa nu răspunde

(Această opțiune încă NU este
disponibilă în România)

Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde Amazon Alexa este disponibil.
Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu are lumină roșie. Pentru
pornirea microfonului consultați pagina 26.
Asigurați-vă că rostiți același nume atribuit aplicației Bose Music. Dacă mai
multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația
Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Pentru asistență suplimentară vizitați: worldwide.Bose/com/Support/SB500
Asigurați-vă că presetarea a fost configurată ( a se vedea pagina 27).

Presetarea nu răspunde

Apăsați butonul Bose Music
sursa corectă.

pentru a vă asigura că soundbar-ul este la

__________________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_________________________
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RESETARE SOUNDBAR
Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum, rețea și calibrare ADAPTiQ audio de la
soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.
1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Power (pornire)

și butonul Skip forward (salt

înainte)
timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează
către negru.

Buton Power (pornire)

Buton salt înainte

Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.
2. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio:
a. Porniți aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea
secțiunea ”Uitlizatori existenți ai aplicației Bose Music” de la pagina 17).
b. Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând aplicația Bose Music.

___________________________ANEXĂ: REFERINȚĂ CONNFIGURARE_________________________
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OPȚIUNI DE CONECTARE
Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:
Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC (Audio Return Channel)
Opțiunea 2 : Optic (nu este furnizat)
NOTĂ: Opțiunea preferată este aceea de a conecta soundbar-ul la conectorul HDMI eARC sau ARC al TVului dvs. utilizând cablul HDMI.
1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați panourile de conectare HDMI IN și Audio OUT (digital).
NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma
conectorului.

Opțiunea 1 (preferată):
HDMI eARC sau ARC:
Utilizați cablul HDMI
pentru această conexiune.

Opțiunea 2 :
Optic (nu este furnizat): Dacă TV-ul dvs.
nu are un conector HDMI eARC sau ARC,
utilizați un cablu optic pentru această
conexiune.

2. Alegeți un cablu audio.

___________________________ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE_________________________
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CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.
După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea (preferată): HDMI eARC sau ARC
1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul HDMI eARC sau ARC de la TV-ul dvs.
NOTĂ: Asigurați-vă că introduceți cablul HDMI într-un conector HDMI ARC la TV-ul dvs., nu un conector
HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC, consultați pagina 46.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector HDMI (ARC) la soundbar.
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___________________________ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE_________________________

Opțiunea 2: Optic (nu este furnizat)
Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC, utilizați un cablu optic (nu este furnizat) pentru a
conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.
1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic

ATENȚIE: Introducerea ștecherului în direcția greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.
2. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul Optical OUT (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.
3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.
4. Aliniați ștecherul cu conectorul OPTICAL IN (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți
ștecherul cu grijă.

NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.
5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.

___________________________ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE_________________________
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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. Selectați intrarea TV corespunzătoare.
3. Dacă soundbar-ul nu este pornit, apăsați butonul Power (pornire)
Veți auzi un sunet care provine de la soundbar.

de pe telecomandă.

4. Apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet
Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.
NOTĂ: Dacă nu auziți sunet care provine de la soundbar sau auziți sunet care provine de la boxele TV-ului
dvs., consultați ”Remedierea problemelor” de la pagina 38.
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