MANUAL DE UTILIZARE
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu atenţie și să îl păstrați pentru o consultare ulterioară.
Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului
care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul
despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.
__________________________________________________________________________________
AVERTIZĂRI:
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți produsul în condiţii de ploaie
sau umezeală.
• Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi
vaze, pe aparat sau în apropierea aparatului. Ca și în cazul oricăror produse electronice, aveţi
grijă să nu vărsați lichide în nicio parte a sistemului. Lichidele pot cauza o defecțiune și / sau un
pericol de incendiu.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ATENŢIONĂRI:
• Păstraţi bateriile noi şi uzate departe de copii. A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri
chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conţine o baterie cu celule de tip
monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghiţită poate
cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore şi pot duce la deces. În cazul în care
compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizaţi produsul. În cazul în care
consideraţi că este posibil ca bateria să fi fost înghiţită sau plasată în orice parte a corpului,
solicitaţi imediat asistenţă medicală. Bateria cu celule sub formă de monedă/nasture poate
exploda sau declanşa un incendiu sau arsură chimică în cazul în care nu este amplasată corect
sau este manipulată greşit. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste temperatura de 100°C
(212°F) sau incinera. A se înlocui doar cu o baterie cu litiu de 3 volţi aprobată de o agenţie (de
exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine.
•Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în
apropierea acestuia.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
AVERTIZARE: Conţine piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit
copiilor sub 3 ani.
__________________________________________________________________________________
Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor în
vigoare locale.
A nu se incinera.
Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie
livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea
corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru
mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați
autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat
acest produs.
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Acest produs conţine material magnetic. Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră dacă
aveţi întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră
medical implantat.
ATENŢIE: Nu aduceţi nicio modificare sistemului sau accesoriilor. Modificările neautorizate
pot compromite siguranţa, conformitatea de reglementare şi performanţa sistemului.
__________________________________________________________________________________
NOTE:
• În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca un dispozitiv de
deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare va rămâne imediat operabil.
• Produsul trebuie utilizat în interior. Nu este proiectat şi nici testat spre a fi utilizat la exterior, în
vehicule recreaţionale sau pe bărci.
• Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.

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 sau umezeală.
6. A se curăţa doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate
(inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de branşare
și punctul în care iese din aparat.
10.Utilizați doar dispozitive de ataşare / accesorii specificate de producător.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi
de timp.
12. Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal calificat. Operaţiunile de service sunt necesare
atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare
sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiţii de
ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
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Informaţii de reglementare
Informaţii despre produsele care generează zgomot electric
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa
B, în conformitate cu Secţiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi
o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest
echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio şi, în cazul în care nu este
instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor
radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.
În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de
televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să
încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientaţi sau aşezaţi în altă parte antena receptoare.
• Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
• Conectaţi echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
• Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.

AVERTIZARE FCC
Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula
autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Informaţii de conformitate importante din SUA şi Canada
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 un mediu necontrolat. Acest echipament ar trebui să fie instalat şi operat cu o distanţă minimă de
20 cm (8 inch) între radiator şi corpul dvs.
Acest echipament nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în combinaţie cu orice altă antenă sau
emiţător.
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență.
Acest aparat digital din Clasa B este în conformitate cu ICES-003 din Canada.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerinţele
esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE şi toate celelalte cerinţe ale
directivei UE. Declaraţia de Conformitate completă poate fi consultată la
www.Bose.com/compliance.
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Informaţii de reglementare
Numele şi conţinutul substanţelor sau elementelor toxice sau periculoase
Substanţe sau Elemente toxice sau periculoase
Bifenili
Difenili Polibromuraţi
Polibromuraţi
Eter (PBDE)
(PBB)

Plumb
(Pb)

Mercur
(Hg)

Cadmiu
(Cd)

Hexavalent
(CR(VI))

PCB-uri

X

0

0

0

0

0

Piese de metal

X

0

0

0

0

0

Piese din plastic

0

0

0

0

0

0

Boxe

X

0

0

0

0

0

Cabluri

X

0

0

0

0

0

Denumire piesă

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.
__________________________________________________________________________________________
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.

Vă rugăm să completaţi şi să îl păstraţi pentru arhiva dumneavoastră
Numerele de serie şi model se regăsesc pe partea laterală a cutiei.
Număr serie: _________________________________________________________________________
Numărul modelului: __________________________________________________________________
Data achiziţionării: ___________________________________________________________________
Vă sugerăm să păstraţi chitanţa într-un loc sigur.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Amazon, Kindle şi Fire sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. sau afiliaţilor săi.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor
mărci de către Bose Corporation este sub licență înregistrată.

iHeartRadio este o marcă înregistrată a iHeartMedia, Inc.
iTunes este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi alte ţări.
Acest produs încorporează software-ul Spotify în baza unei licenţe terţe pe care o găsiţi aici:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.
SoundTouch şi design-ul wireless sunt mărci comerciale înregistrate ale Bose Corporation în S.U.A. şi alte ţări.
Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation din Statele Unite şi alte ţări.
©2015 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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SoundTouchTM
Sistemul dvs. audio wireless SoundTouchTM furnizează un sunet clar, care umple încăperea, redat
wireless în întreaga dvs. reţea Wi-Fi® de acasă. Cu SoundTouchTM puteţi asculta radio pe Internet,
servicii muzicale şi propria dumneavoastră colecţie de muzică.
Dacă aveţi o rețea Wi-Fi acasă, vă puteţi bucura de muzica dumneavoastră preferată în orice încăpere
doriţi.

Beneficiile sistemului
• Vă bucuraţi de acces fără fir la posturi radio pe Internet, servicii muzicale şi colecţia dvs. muzicală.
• Accesaţi cu uşurinţă muzica dumneavoastră preferată cu Presetările dvs. personalizate.
• Configurare wireless prin utilizarea smartphone-ului sau tabletei dvs.
• Funcţionează cu reţeaua dvs. existentă Wi-Fi de acasă.
• Redare muzică de la dispozitivele compatibile Bluetooth®.
• Aplicaţie SoundTouchTM gratuită pentru calculatorul, smartphone-ul sau tableta dvs.
• Puteţi adăuga cu uşurinţă sisteme suplimentare în orice moment pentru experienţe de ascultare în mai
multe încăperi.
• Larga varietate a sistemelor audio Bose® vă lasă libertatea să alegeţi soluţia perfectă pentru orice
încăpere.

Caracteristici hardware
• Şase Presetări disponibile în sistem şi pe telecomandă permit redarea muzicii dvs. cu o simplă
atingere.
• Conectorul AUX permite redarea de la un dispozitiv audio.
• Telecomanda pentru un control de tip point-and-click de la o distanţă de până la 6 m.
• Butoanele Thumbs up / Thumbs down pe telecomandă asigură o audiţie personalizată.

Aplicaţia SoundTouchTM
• Configuraţi şi controlaţi sistemul de la smartphone-ul, tableta sau calculatorul dumneavoastră.
• Utilizaţi aplicaţia SoundTouchTM pentru a personaliza cu uşurinţă Presetările dumneavoastră cu
muzica preferată.
• Exploraţi radio de pe Internet, serviciile muzicale şi colecţia dumneavoastră muzicală.
• Gestionarea setărilor sistemului.
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Configurarea sistemului
___________________________________________________________________________________
Despachetaţi cu grijă cutia şi verificaţi existenţa următoarelor componente:

Telecomanda

Cablu USB
(doar pentru configurare
calculator)

SoundTouchTM music system wireless

Cablu de alimentare

Se poate livra cu mai multe cabluri de alimentare. Utilizaţi cablul de alimentare pentru regiunea
dumneavoastră.
Notă: În cazul în care orice parte a sistemului pare deteriorată, nu încercaţi să o folosiţi. Contactaţi
distribuitorul dumneavoastră Bose® autorizat sau serviciul clienţi Bose. Consultaţi ghidul de
pornire rapidă din pachet pentru informaţii de contact.
Păstraţi cutia şi materialele de ambalare pentru transportul sau depozitarea sistemului.
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Configurarea sistemului
___________________________________________________________________________________
Conectarea sistemului la electricitate
__________________________________________________________________________________
Înainte de a configura sistemul la reţeaua dumneavoastră, conectaţi sistemul la sursa de electricitate.
1. Introduceţi cablul de alimentare în conectorul POWER de pe sistem.

2. Introduceţi celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză de curent alternativ (de la reţea).

Adăugarea sistemului la reţeaua dvs. Wi-Fi®
_________________________________________________________________________________
După conectarea sistemului la electricitate, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia SoundTouchTM
pe un smartphone sau tabletă care sunt conectate la reţeaua dumneavoastră.
Aplicaţia vă ghidează pe parcursul conectării sistemului la reţeaua dvs. (consultaţi pagina 11).
Notă: Dacă nu aveţi disponibil un smartphone sau tabletă, puteţi utiliza un computer pentru
configurare. (A se consulta pagina 28).

Adăugarea sistemului la un cont SoundTouchTM existent
În cazul în care aţi configurat deja SoundTouchTM pentru un alt sistem, nu este nevoie să descărcaţi din
nou aplicaţia SoundTouchTM.
1.
Pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, selectaţi pictograma SoundTouchTM
pentru a lansa aplicaţia.
2.
Selectaţi EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM pentru a adăuga un alt
sistem.
Aplicaţia vă ghidează pe parcursul configurării.
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Configurarea sistemului
___________________________________________________________________________________
Descărcarea şi instalarea aplicaţiei SoundTouchTM
În cazul în care aceasta este prima dată când configuraţi un sistem SoundTouchTM, trebuie să instalaţi
aplicaţia.
Pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, descărcaţi aplicaţia SoundTouchTM controller.

• Utilizatori iOS: descărcaţi din App Store
• Utilizatori AndroidTM: descărcaţi din magazinul Google PlayTM
• Utilizatori Amazon Kindle Fire: descărcaţi din magazinul Amazon App pentru Android

Conectarea sistemului la reţeaua dvs. Wi-Fi® de acasă
După instalarea aplicaţiei, adăugaţi sistemul la reţeaua dumneavoastră:
1. Pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră, selectaţi
pentru lansarea aplicaţiei.
Aplicaţia vă ghidează pe parcursul conectării sistemului la reţeaua dumneavoastră Wi-Fi.
2. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a finaliza configurarea, inclusiv crearea unui cont
SoundTouchTM, adăugând o colecţie muzicală şi servicii muzicale.

Conectarea sistemului la o nouă reţea
__________________________________________________________________________________
Dacă informaţiile reţelei dumneavoastră se modifică, trebuie să adăugaţi sistemul la reţeaua cea nouă.
Puteţi face acest lucru prin plasarea manuală a sistemului în modul de configurare.
1. Pe pad-ul cu butoane, apăsaţi şi menţineţi apăsat
lumină intermitentă portocalie.

2. Pe smartphone, tabletă sau computer deschideţi aplicaţia.
3. Din panoul EXPLORE, selectaţi SETTINGS > Systems.
4. Selectaţi sistemul dumneavoastră.
5. Selectaţi CONNECT TO A WI-FI NETWORK.
Aplicaţia vă ghidează în procesul de configurare.
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şi

până când indicatorul Wi-Fi are

Utilizarea sistemului
Pornirea sistemului
___________________________________________________________________________________
Pe pad-ul cu butoane sau telecomanda dvs. apăsaţi butonul Power

.

Sfat: Puteţi de asemenea apăsa un buton de Presetare sau

pentru a porni sistemul.

Înţelegerea indicatorilor de stare ai sistemului
__________________________________________________________________________________
Partea frontală a sistemului are o serie de indicatori care arată starea sistemului. Led-urile de sub
indicatori luminează în funcţie de starea sistemului (consultaţi pagina 13).
Indicator Bluetooth®
Indicator Wi-Fi®

Indicator SoundTouchTM

Indicator auxiliar
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Utilizarea sistemului
___________________________________________________________________________________

Indicatorul Wi-Fi® (

)

Arată statusul de conectare Wi-Fi® a sistemului.

Activitate indicator

Stare sistem

Lumină albă intermitentă
Lumină albă continuă (difuză)

Conectare la reţeaua Wi-Fi
Modul power-saving (economisire energie) şi conectare la
reţeaua Wi-Fi
Sistemul este pornit şi conectat la reţeaua Wi-Fi
Deconectat de la reţeaua Wi-Fi
Sistemul se află în modul de configurare

Lumină albă continuă (puternică)
Lumină portocalie intermitentă
Lumină portocalie continuă

Indicator Bluetooth® (

)
Arată starea de conectare a dispozitivului compatibil cu Bluetooth®.

Activitate indicator

Stare sistem

Lumină albastră intermitentă
Lumină albă intermitentă
Lumină albă continuă

Gata de conectare
În curs de conectare
Conectat

Indicator AUX (AUX)

Activitate indicator

Stare sistem

Lumină albă continuă

Sistemul este gata de a reda conţinutul de la un player
media extern

Indicator SoundTouch® (
Activitate indicator
Lumină albă intermitentă
Lumină albă continuă
Lumină portocalie continuă

)
Stare sistem
Conectare la sursa SoundTouchTM
Sistemul redă o sursă SoundTouchTM
Sistemul, sursa sau postul nu sunt disponibile
Presetarea este goală sau nevalidă
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Utilizarea sistemului
_________________________________________________________________________________

Butoane de control ale sistemului
_________________________________________________________________________________
Comenzile sistemului se află pe pad-ul cu butoane şi pe telecomandă.
Puteţi de asemenea controla sistemul utilizând aplicaţia SoundTouch® (consultaţi pagina 16).
• Pad-ul cu butoane: vă permite să porniţi sistemul, să configuraţi şi să redaţi Presetările dvs., să reglaţi
volumul şi să activaţi Bluetooth® şi sursele auxiliare.
• Telecomanda: permite aceeaşi funcţionalitate ca pad-ul cu butoane, plus: salt înapoi / salt înainte,
redare / pauză şi Thumbs up/Thumbs down.

Buton

Descriere
Power: Apăsaţi pentru a porni/opri sistemul
Butoane pentru şase Presetări:
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a configura o Presetare a ceea ce este
redat în prezent
• Apăsaţi un buton de Presetare pentru a o reda
Buton Bluetooth/Auxiliar:
• Apăsaţi pentru a comuta între Bluetooth şi sursa auxiliară
• Indicator pe partea frontală a sistemului indică sursa (consultaţi pagina
12)
Creştere volum / scădere volum: Apăsaţi pentru a mări / reduce volumul
Salt înapoi / salt înainte: Apăsaţi pentru a sări peste înregistrări (doar
telecomanda)
• Redare / Pauză: Apăsaţi pentru a comuta între redare sau pauză sunet
• Dezactivare / Reactivare sunet: Apăsaţi pentru a dezactiva sau reactiva
sunetul la un dispozitiv conectat la AUX (doar telecomanda)
• Apăsaţi dacă vă place / nu vă place selecţia redată în prezent (pentru
utilizare cu servicii muzicale compatibile (doar telecomanda)
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Utilizarea sistemului
Utilizarea butonului
Acest buton multifuncţional vă permite să redaţi mai multă muzică pe sistemul dvs.
• Faceţi streaming de muzică de la un dispozitiv care permite Bluetooth®
• Conectaţi un dispozitiv audio la conectorul AUX
Apăsaţi

pentru a comuta între Bluetooth (

) şi sursele auxiliare (AUX).

Tehnologia wireless Bluetooth®
Sistemul dvs. dispune de tehnologia fără fir Bluetooth care vă permite să redaţi muzică de la
dispozitivele care permit opţiunea Bluetooth la sistem. Sistemul reţine până la opt dispozitive conectate
anterior în lista sa de cuplare.
A se consulta pagina 19 pentru informaţii suplimentare.

Sursa auxiliară
Sursa auxiliară vă permite să redaţi muzică de la un dispozitiv audio conectat la conectorul AUX al
sistemului. Aveţi nevoie de un cablu stereo cu o mufă de 3,5 mm (nu este furnizat).
A se consulta pagina 22 pentru informaţii suplimentare.

15

Controlarea sistemului utilizând aplicaţia
__________________________________________________________________________________

Utilizarea aplicaţiei SoundTouchTM
__________________________________________________________________________________
SoundTouchTM este o aplicaţie software care vă permite să configuraţi şi să controlaţi dispozitive
SoundTouchTM de la smartphone-ul, tableta sau calculatorul dumneavoastră. Prin utilizarea aplicaţiei,
dispozitivul dumneavoastră smart acţionează ca o telecomandă complexă pentru sistemul dvs.
SoundTouchTM.
Aplicaţia vă permite să gestionaţi setările SoundTouchTM, să adăugaţi servicii muzicale, să exploraţi
staţiile radio locale sau la nivel mondial, să configuraţi şi să schimbaţi Presetările, să faceţi streaming
de muzică la sistem, să vizualizaţi ce se redă, plus mult mai multe.
După ce configuraţi sistemul la reţeaua dumneavoastră utilizând aplicaţia SoundTouchTM, sunteţi
pregătiţi să exploraţi redarea muzicii şi să vă personalizaţi Presetările.

Obţinerea de ajutor
Oferă acces la centrul de suport pentru utilizator, care include: manualele de utilizare, articole, sfaturi,
tutoriale, o bibliotecă video, şi comunitatea utilizatorilor unde postaţi întrebări şi răspunsuri.
1.
Deschideţi un browser.
2.
În câmpul de adrese scrieţi SoundTouch.com.

Ajutor în cadrul aplicaţiei
Pune la dispoziţie articole de ajutor pentru utilizarea SoundTouchTM.
1.
2.

Pe dispozitivul dumneavoastră selectaţi
Din panoul EXPLORE, selectaţi HELP.

pentru a deschide aplicaţia.

Controlul sistemului de la un alt smartphone, tabletă sau calculator
Odată ce aţi configurat sistemul SoundTouchTM la reţeaua dumneavoastră Wi-Fi® puteţi controla
sistemul de la orice smartphone, tabletă sau calculator din aceeaşi reţea.
1.
Conectaţi dispozitivul la aceeaşi reţea ca şi sistemul.
2.
Pe dispozitiv, descărcaţi şi instalaţi aplicaţia SoundTouchTM:
• În cazul în care utilizaţi un smartphone sau tabletă, consultaţi pagina 11.
• În cazul în care utilizaţi un calculator, deschideţi un browser şi mergeţi la:
SoundTouch.com/app
Notă: Consultaţi pagina 28 pentru informaţii suplimentare cu privire la configurare cu utilizarea unui
calculator.
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Personalizarea Presetărilor
__________________________________________________________________________________

Cum funcţionează Presetările
___________________________________________________________________________________
Puteţi să vă personalizaţi şase Presetări ale serviciilor dvs. muzicale favorite, posturilor, listelor de
redare, artiştilor, albumelor sau melodiilor din colecţia dumneavoastră muzicală. Puteţi accesa muzica
dumneavoastră în orice moment, cu o simplă atingere a butonului de pe sistemul SoundTouchTM sau
telecomanda acestuia.
Sfat: Puteţi de asemenea accesa Presetările dumneavoastră utilizând aplicaţia SoundTouchTM de pe
calculatorul, smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.

Ce trebuie să ştiţi
• Puteţi configura Presetările de la aplicaţie, pad-ul cu butoane şi telecomanda sistemului.
• Dacă sursa Presetărilor este iTunes sau colecția muzicală Windows Media Player, asiguraţi-vă că acel
calculator pe care este stocată colecția dumneavoastră muzicală este deschis şi conectat la aceeaşi reţea
ca şi sistemul SoundTouchTM.
• Nu puteţi configura Presetările la o redare Bluetooth® sau un dispozitiv audio conectat la conectorul
AUX IN.

Redarea unei Presetări
_________________________________________________________________________________
Odată ce ați personalizat Presetările, apăsați un buton de Presetare de pe pad-ul cu butoane sau
telecomandă pentru a o reda. Dacă nu aţi configurat Presetările, lansaţi aplicaţia şi configuraţi
Presetările. Pentru ajutor, consultaţi secţiunea privind asistenţa în cadrul aplicaţiei.
Dacă utilizaţi o telecomandă, îndreptaţi telecomanda către sistem în timp ce apăsaţi o Presetare de pe
telecomandă.

Notă: Dacă nu se redă niciun fel de muzică şi indicatorul SoundTouchTM de pe sistem are lumină
portocalie intermitentă, consultaţi secţiunea „Configurarea unei Presetări” de la pagina 18.
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PERSONALIZAREA PRESETĂRILOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurarea unei Presetări
__________________________________________________________________________________
1. Faceţi streaming de muzică utilizând aplicaţia.
2. În timp ce muzica este redată, apăsaţi şi menţineţi apăsat o Presetare de pe pad-ul cu butoane
sau telecomandă (aproximativ 2 secunde).

Sistemul emite un sunet în momentul în care este configurată o Presetare.
Notă: Pentru informaţii cu privire la utilizarea aplicaţiei SoundTouchTM pentru stabilirea şi
modificarea Presetărilor, solicitaţi ajutor în cadrul aplicaţiei.
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BLUETOOTH®
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuplarea unui dispozitiv cu opţiunea Bluetooth® activată
__________________________________________________________________
Tehnologia fără fir Bluetooth® vă permite să faceţi streaming cu muzică de pe smartphone-uri, tablete,
calculatoare sau alte dispozitive audio cu opţiunea Bluetooth® activată la sistemul dumneavoastră
SoundTouchTM. Puteţi chiar să faceţi streaming de muzică de la dispozitivele dumneavoastră cu
opţiunea Bluetooth® activată, care nu sunt parte din ecosistemul dumneavoastră SoundTouchTM, cum ar
fi smartphone-ul sau tableta unui musafir.
Înainte de a începe redarea muzicii de la un dispozitiv cu opţiunea Bluetooth activată, trebuie să cuplaţi
dispozitivul cu sistemul dvs.
1. Pe pad-ul cu butoane sau telecomanda sistemului, apăsaţi şi eliberaţi butonul
când indicatorul Bluetooth are lumină albastră intermitentă.

Notă: De fiecare dată când apăsaţi
sursele auxiliare (AUX).

, sistemul realizează comutarea între Bluetooth (

până

) şi

Sfat: Puteţi de asemenea să apăsaţi şi să menţineţi apăsat
timp de două secunde pentru a
cupla un dispozitiv.
Asiguraţi-vă că indicatorul Bluetooth are lumină albastră intermitentă înainte de a cupla dispozitivul.
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BLUETOOTH®
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pe dispozitivul compatibil cu Bluetooth® activaţi opţiunea Bluetooth.
Sfat: Opţiunea Bluetooth se regăseşte de obicei în Setări. O pictogramă cu rotiță (
obicei Setările pe ecranul Home.

) reprezintă de

3. Selectaţi Bose ST 10 din lista dispozitivului.
Odată cuplat, denumirea sistemului dvs. SoundTouchTM apare conectat în lista dispozitivului.
4. Pe dispozitivul dvs. cu opţiunea Bluetooth activată, redaţi muzica la sistem.

Dacă nu puteţi cupla dispozitivul dvs.
Este posibil să trebuiască să ştergeţi lista de cuplare Bluetooth a sistemului (consultaţi pagina 21). După
ce ştergeţi lista, încercaţi să cuplaţi din nou (consultaţi pagina 19).
Consultaţi secţiunea „Remedierea problemelor” de la pagina 25 pentru mai multe informaţii.
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BLUETOOTH®
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conectarea la un dispozitiv cuplat care permite Bluetooth®
__________________________________________________________________________________
Puteţi face streaming audio de la un dispozitiv care permite Bluetooth® la sistem.
Notă: Dacă sunt mai multe dispozitive stocate în lista de cuplare a sistemului, poate dura un minut sau
două pentru ca dispozitivul cuplat să se conecteze. Indicatorul Bluetooth al sistemului indică
starea de conectare. Consultaţi secţiunea „Înţelegerea indicatorilor de stare ai sistemului” de la
pagina 12.

Utilizarea butonului
1. Pe pad-ul cu butoane sau telecomanda sistemului apăsaţi şi menţineţi apăsat
când indicatorul Bluetooth are lumină albastră intermitentă.
Sistemul se conectează la ultimul dispozitiv care a făcut streaming pe sistemul dvs.
2. Odată conectat, pe dispozitivul care permite Bluetooth, redaţi muzica la sistemul dvs.
Sfat: Dacă un dispozitiv cuplat este conectat, nu este necesar să apăsaţi

până

.

Dacă nu puteţi reda sunetul de la un dispozitiv cuplat
Este posibil ca sistemul dumneavoastră SoundTouchTM să fi pierdut conexiunea cu dispozitivul.
Indicatorul Bluetooth al sistemului are lumină albă intermitentă atunci când este conectat. În cazul în
care dispozitivul cuplat nu se află în raza de acţiune a sistemului, mutaţi dispozitivul în raza acestuia.

Utilizarea opţiunii Bluetooth® pe dispozitivul cuplat
1.
2.
3.

Pe dispozitivul care permite Bluetooth, porniţi opţiunea Bluetooth.
Selectaţi sistemul SoundTouchTM din lista dispozitivului.
Odată conectat, pe dispozitivul care permite Bluetooth, redaţi muzica la sistem.

Ştergerea listei de cuplare Bluetooth® a sistemului
________________________________________________________________________________
Când cuplaţi un dispozitiv care permite Bluetooth la sistem, conexiunea este reţinută în lista de cuplare
a sistemului. Poate fi posibil să trebuiască să ştergeţi lista de cuplare dacă nu puteţi conecta
dispozitivul. Odată ce lista este ştearsă, trebuie să cuplaţi din nou dispozitivele cuplate anterior.
Pe pad-ul cu butoane sau pe telecomandă apăsaţi şi menţineţi apăsat
secunde) până când indicatorul Bluetooth clipeşte de două ori cu lumină albă.

Sistemul este pregătit pentru cuplarea unui dispozitiv (consultaţi pagina 19).
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(aproximativ 10

Conectarea unui dispozitiv la conectorul AUX
__________________________________________________________________________________

Utilizarea unui cablu pentru conectarea unui dispozitiv audio
___________________________________________________________________________________
Puteţi conecta o ieşire audio de la un smartphone, tabletă, computer sau alt tip de dispozitiv audio la
conectorul AUX al sistemului dvs. Conectorul AUX acceptă un cablu stereo cu mufă de 3,5 mm (nu
este furnizat).
1. Utilizând un cablu stereo, conectaţi dispozitivul audio la conectorul AUX de pe sistem.

2. Pe pad-ul cu butoane sau telecomanda sistemului, apăsaţi şi eliberaţi
indicatorul AUX are lumină albă intermitentă.
3. Începeţi redarea muzicii pe dispozitivul audio.
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până când

Caracteristici avansate
___________________________________________________________________________________

Actualizarea software-ului sistemului
__________________________________________________________________________________
Aplicaţia vă anunţă când este disponibilă o actualizare a software-ului, la ce moment puteţi actualiza
sistemul în cadrul aplicaţiei. Cu toate acestea, puteţi de asemenea să actualizaţi software-ul sistemului
utilizând pad-ul cu butoane.
1. Apăsaţi

pentru a porni sistemul.

2. Pe pad-ul cu butoane, apăsaţi şi menţineţi apăsat

şi

(aproximativ 5 secunde).

Dezactivarea capabilităţii Wi-Fi®
___________________________________________________________________________________
Dezactivarea Wi-Fi® duce de asemenea la dezactivarea opţiunii Bluetooth®.
1.

Apăsaţi

2.

Pe pad-ul cu butoane, apăsaţi şi menţineţi apăsat

pentru a porni sistemul.
şi

Indicatorul Wi-Fi se opreşte când Wi-Fi este dezactivat.
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(aproximativ 5 secunde).

Caracteristici avansate
___________________________________________________________________________________

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi®
___________________________________________________________________________________
Reactivarea capabilităţii Wi-Fi® duce de asemenea la reactivarea opţiunii Bluetooth®.
În timp ce sistemul este pornit, apăsaţi şi menţineţi apăsat
şi
Indicatorul Wi-Fi are lumină intermitentă când Wi-Fi este activat.

(aproximativ 5 secunde).

Reconfigurarea sistemului
___________________________________________________________________________________
Reconfigurarea din fabrică şterge toate setările privind sursa, volumul şi ale reţelei din sistem şi le
readuce la setările originale din fabrică.
1.

Apăsaţi

2.

Pe pad-ul cu butoane, apăsaţi şi menţineţi apăsat

pentru a porni sistemul.
şi

(aproximativ 10 secunde).

Sistemul reporneşte.
Indicatorul Wi-Fi are lumină portocalie intermitentă (mod de configurare).
3. Lansaţi aplicaţia SoundTouchTM pe smartphone, tabletă sau computer şi adăugaţi sistemul la
reţeaua dvs. (consultaţi pagina 10).
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ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remedierea problemelor
Pentru mai multe informaţii privind remedierea problemelor, consultaţi asistenţa în cadrul aplicaţiei.
Semnal
Soluţie
Nu se poate finaliza • Conectaţi sistemul la sursa de alimentare cu curent alternativ (AC).
configurarea reţelei
• Selectaţi denumirea corectă a reţelei şi introduceţi parola
• Conectaţi dispozitivul şi sistemul SoundTouchTM la aceeaşi reţea Wi-Fi®.
• Amplasaţi adaptorul wireless în raza de acţiune a router-ului.
• Activaţi Wi-Fi pe dispozitivul (mobil sau computer) pe care îl utilizaţi pentru
configurare.
• În cazul în care denumirea reţelei nu apare sau este ascunsă, selectaţi
Manually Connect to Another Network (Conectare manuală la o altă reţea) pe
ecranul CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK.
• Închideţi alte aplicaţii active.
• Dacă utilizaţi un computer pentru configurare, verificaţi setările de firewall
pentru a vă asigura că aplicaţia SoundTouchTM şi SoundTouchTM Music Server
sunt programe permise.
• Testați conexiunea la Internet prin accesarea SoundTouch.com
• Reporniţi dispozitivul mobil sau computer-ul şi router-ul.
• Dezinstalaţi aplicaţia, reconfiguraţi sistemul şi reporniţi configurarea.
Nu se poate conecta • În cazul în care informaţiile reţelei s-au schimbat sau dacă doriţi conectarea
la reţea
sistemului dvs. la o altă reţea, consultaţi secţiunea pentru asistenţă în cadrul
aplicaţiei.
• Conectaţi-vă la reţea utilizând un cablu Ethernet.
Sunet intermitent
• Mutaţi sistemul departe de orice interferenţe posibile (microunde, telefoane
sau lipsă sunet
fără fir, etc.).
• Opriţi alte aplicaţii de streaming audio sau video.
• Mutaţi dispozitivul dvs. mai aproape de boxă şi departe de orice interferenţe
sau obstrucţiuni.
• Mutaţi sistemul sau dispozitivul audio mai aproape de router-ul wireless sau
punctul de acces.
• Asiguraţi-vă că volumul sistemului nu este dezactivat sau prea jos.
• Scoateţi cablul de alimentare; reconectaţi după un minut.
Nu se poate reda
Pe boxa dvs.:
®
sunet Bluetooth
• Cuplaţi un dispozitiv (consultaţi pagina 19).
• Ştergeţi lista de cuplare a boxei (consultaţi pagina 21).
• Încercaţi să cuplaţi un dispozitiv diferit.
• Configuraţi mai întâi SoundTouchTM şi realizaţi toate actualizările sistemului.
Pe dispozitivul dvs. mobil:
• Dezactivaţi şi reactivaţi opţiunea Bluetooth.
• Scoateţi boxa din meniul Bluetooth. Cuplaţi din nou.
• Consultaţi documentaţia dispozitivului dvs. care acceptă opţiunea Bluetooth.
• Consultaţi secţiunea „Sunet intermitent sau lipsă sunet”.
Bas-ul este prea
• Reglaţi nivelul bas-ului sistemului dvs. în aplicaţie. Consultaţi secţiunea
puternic sau prea
privind asistenţa în cadrul aplicaţiei.
slab
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ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curăţare
__________________________________________________________________________________
Pentru curăţarea sistemului dvs. SoundTouchTM, ştergeţi exteriorul utilizând un material moale, uscat.
Puteţi de asemenea aspira uşor grila sistemului.
• NU utilizaţi solvenţi, substanţe chimice sau spray-uri.
• NU permiteţi ca lichidele să se verse sau obiectele să cadă în orificii.

Înlocuirea bateriei telecomenzii
__________________________________________________________________________________
AVERTIZARE: Păstraţi atat bateriile noi, cât şi pe cele uzate, departe de copii. A nu se ingera bateriile,
pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conţine o baterie cu celule de tip
monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghiţită poate
cauza
arsuri
interne grave în decurs de doar 2 ore şi pot duce la deces. În cazul în care
compartimentul bateriei nu se
închide bine, nu mai utilizaţi produsul. În cazul în care consideraţi că este posibil ca bateria să fi fost înghiţită
sau plasată în orice parte a corpului, solicitaţi imediat asistenţă medicală. Bateria cu celule sub formă de
monedă/nasture poate exploda sau declanşa un incendiu sau arsură chimică în cazul în care nu este amplasată
corect sau este manipulată greşit. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste temperatura de 100°C (212°F)
sau incinera. A se înlocui doar cu o baterie cu litiu de 3 volţi aprobată de o agenţie (de exemplu UL) CR2032 sau
DL2032. Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine.

1. Utilizaţi o monedă pentru a roti uşor capacul compartimentului bateriei în sens invers acelor de
ceasornic.

2. Scoateţi capacul. Introduceţi bateria nouă cu partea plată în sus, cu simbolul + la vedere.

3. Reaşezaţi capacul şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide.

26

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviciul clienţi
__________________________________________________________________________________
Pentru asistenţă suplimentară cu privire la utilizarea sistemului:
•
Vizitaţi: SoundTouch.com
•
Contactaţi serviciul pentru clienţi Bose®. Consultaţi ghidul de instalare rapidă din cutie pentru
informaţii de contact.

Informaţii privind garanţia limitată
_____________________________________________________________________________
Sistemul dumneavoastră SoundTouchTM este acoperit de o garanţie limitată. Detalii privind garanţia
limitată sunt furnizate în cardul de înregistrare a produsului din cutie. Vă rugăm să consultaţi cardul
pentru instrucţiuni cu privire la modalitatea de înregistrare. Neînregistrarea nu va afecta drepturile
dumneavoastră privind garanţia limitată.
Informațiile privind garanția furnizate în acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă.
Vizitați site-ul nostru web la www.bose.com.au/warranty sau www.bose.co.nz/warranty pentru detalii
privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

Putere de intrare
__________________________________________________________________________________
S.U.A. / Canada / Internaţional: 100-240V

50/60Hz, 30 W
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Anexă: Utilizarea unui computer pentru configurare
_________________________________________________________________________________
Informaţii importante privind configurarea
__________________________________________________________________________________
• Puteți configura sistemul utilizând un computer mai degrabă decât un smartphone sau o tabletă.
• Utilizaţi un calculator care este conectat la reţeaua dvs. Wi-Fi®.
• Utilizaţi un calculator unde este stocată colecția dumneavoastră muzicală.
• Aveţi nevoie de cablul USB furnizat.*
• Nu conectaţi cablul USB până ce aplicaţia nu vă spune să conectaţi cablul.
* Conectorul USB de pe partea din spate a sistemului este exclusiv pentru configurarea utilizând
computerul. Conectorul USB nu este proiectat pentru a încărca smartphone-uri, tablete, dispozitive
similare.

Utilizarea unui computer desktop pentru configurare
__________________________________________________________________________________
Dacă utilizaţi un computer desktop, mutaţi sistemul lângă calculator pentru configurarea sistemului. În
timpul configurării, aplicaţia vă anunţă să conectaţi cablul USB de la calculator la sistem (temporar).
După configurare, deconectaţi cablul USB de la calculator şi de la sistem şi mutaţi sistemul în locaţia sa
permanentă.

Configurarea sistemului utilizând un computer
___________________________________________________________________________________
1. Introduceţi cablul de alimentare într-o priză de curent alternativ.
2. Pe calculator, deschideţi un browser şi vizitaţi:
SoundTouch.com/app
Sfat: Utilizaţi calculatorul unde este stocată colecţia dvs. muzicală.
3. Descărcaţi şi rulaţi aplicaţia SoundTouch®.
Aplicaţia vă ghidează de-a lungul procesului de configurare.
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