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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.  

Instrucțiuni de siguranță 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, 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.   
  Acest simbol vă avertizează asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul  

produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare. 

  

Acest simbol vă avertizează asupra unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere  

  existente în acest 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.  

Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți 

grijă la manipularea sticlei sparte.  

 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.  

 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;  

 NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.  

 A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.  

 Cablul difuzorului și cablurile de interconectare incluse în acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în 

perete. Vă rugăm să verificați codurile locale privind construcțiile pentru tipul corect de fire și cabluri necesare 

pentru o instalare în perete.  

 Utilizați acest produs doar cu sursa de alimentare menționată.  

 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 altitudine mai mică de 2000 metri.  
 

 Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă așezarea produsului într-un spațiu închis, cum ar fi 

într-o cavitate în perete sau într-un dulap închis. 

 Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate 

(inclusiv amplificatoare) care produc căldură.  

 Eticheta produsului este amplasată în partea inferioară a consolei.  



3 

 

 

 

INFORMAŢII 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 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.  

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 pentru funcționare la 5150-5250 MHz este destinat exclusiv pentru utilizare la interior pentru a reduce 

potențialul de interferență dăunătoare cu sistemele mobile prin satelit cu canale identice (co-channel).  

W52/W53 doar pentru utilizare la interior.  

Acest dispozitiv este conform cu FCC şi limitele de expunere la radiaţii Industry Canada stabilite pentru publicul larg. 

Acest echipament trebuie instalat și operat de la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.  

Acest emițător nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în combinaţie cu orice altă antenă sau emiţător. 

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. 

 

             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. 

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. 

 
Numele şi conţinutul substanţelor sau elementelor toxice sau periculoase 

 Substanţe sau Elemente toxice sau periculoase 

 

Denumire piesă 

Plumb (Pb) Mercur 

(Hg) 

Cadmiu 

(Cd) 

Hexavalent 

(CR(VI)) 

Bifenili Polibromuraţi (PBB) 

 
Difenili 

Polibromuraţi Eter 

(PBDE) 

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 

http://www.bose.com/compliance
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INFORMAŢII DE REGLEMENTARE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru 

înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.  

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând http://global.Bose.com/register 
Data de fabricaţie: Prima cifră scrisă cu caractere aldine din numărul de serie indică anul fabricaţiei; „6” înseamnă 2006 sau 

2016.  

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 GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County, Monaghan, Irlanda.  

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: 001 800 900 2673.  

Importator Taiwan: Bose Sucursala Taiwan, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș  Taipei 104, Taiwan. 

Număr de telefon: 886 2 2514 7977.  

  
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..  

Android, Google Play şi sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.  

©2013 CSR plc şi grupul său de companii. Marca aptX® şi sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia din companiile din grupul său şi pot fi 
înregistrate în una sau mai multe jurisdicţii.  

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 şi simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.  

 Pentru brevetele DTS, consultaţi http://patents.DTS.com. Fabricat sub licenţa de la Digital Theater Systems, Inc. DTS, simbolul & DTS 

şi Simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS Digital Surround este o marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile 
rezervate.   

Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci  

comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din alte ţări. 
iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia, Inc.  

Deezer este o marcă comercială înregistrată a Blogmusik SAS.  

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuţia unei astfel de tehnologii în afara acestui 
produs este interzisă în lipsa unei licenţe din partea Microsoft.  

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. din Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.  

Pandora, sigla Pandora şi imaginea comercială Pandora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Pandora Media, Inc. utilizate cu 
permisiune.  

Abonamentul pentru SiriusXM Internet Radio vândut separat şi disponibil doar pentru persoanele care au împlinit 18 ani cu domiciliul în SUA şi Puerto Rico. 

Pentru a se abona la SiriusXM Internet Radio în SUA, clienţii din SUA trebuie să viziteze www.sirius.com sau să telefoneze la 1-888-539-7474.  
SiriusXM şi toate mărcile şi siglele conexe sunt mărci comerciale ale SiriusXM Radio Inc. şi ale subsidiarilor săi. Toate drepturile rezervate.  

SoundTouch şi design-ul wireless sunt mărci comerciale înregistrate ale Bose Corporation 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.  

Proiectat pe baza UEI Technology®. Sub licenţă de la Universal Electronics, Inc. © UEI 2000+2016  
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.  

©2016 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă 
prealabilă. 

 

 

 

 

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. 

http://patents.dts.com/
http://www.sirius.com/
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


5 

 

CUPRINS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operaţiuni preliminare  
Despachetare………………………………………………………………………………………………… 8 

 Strat 1………………………………………………………………………………………………… 9 

 Strat 2………………………………………………………………………………………………… 9 

 Strat 3………………………………………………………………………………………………… 9 

 Strat 4………………………………………………………………………………………………….      10 

Instrucţiuni de amplasare……………………………………………………………………………………..        11 

Exemplu amplasare sistem……………………………………………………………………………………       12 

 

 

Configurarea sistemului  
Prezentare generală sistem UNIFY®…………………………………………………………………………         13  

Configurare UNIFY®…………………………………………………………………………………………        14 

 

Utilizarea telecomenzii  
Prezentare generală telecomandă………………………………………………………………………   15 

Utilizarea butonului SOURCE…………………………………………………………………………   16 

Butoanele funcţionale………………………………………………………………………………….    16 

Reglarea volumului……………………………………………………………………………………..  16 

Mod Power saver (economisire energie) ...…………………………………………………………….   16 

Utilizarea butonului MORE…………………………………………………………………………….  16 

Meniul OPTIONS……………………………………………………………………………………….  17 

 

 

Configurare SoundTouch®  
Configurare SoundTouch® pe sistemul dumneavoastră………………………………………………..  18 

Descărcare şi instalare aplicaţia SoundTouch®………………………………………………………… 18 

 Conectarea sistemului la reţeaua dumneavoastră Wi-Fi®………………………………………. 18 

Adăugarea sistemului la un cont SoundTouch® existent……………………………………………….. 19 

Conectarea sistemului la o nouă reţea……………………………………………………………………19 

 

 

Utilizarea aplicaţiei SoundTouch® 
Obţinerea de ajutor……………………………………………………………………………………… 20 

Ajutor în cadrul aplicaţiei……………………………………………………………………………….. 20 

Controlarea sistemului de la alt smartphone sau tabletă………………………………………………...  20  

 

 

Personalizarea Presetărilor dumneavoastră 
Modul de funcţionare a Presetărilor…………………………………………………………………….. 21  

Configurarea unei Presetări………………………………………………………………………………21 

Redarea unei Presetări…………………………………………………………………………………... 21  

Configurarea unei Presetări utilizând telecomanda……………………………………………………... 21 

Selectarea unei Presetări utilizând telecomanda………………………………………………………… 21 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tehnologia Bluetooth® 
Cuplarea unui dispozitiv………………………………………………………………………………. 22  

Cuplarea unui dispozitiv cu NFC……………………………………………………………………… 23 

Controlarea dispozitivului dumneavoastră mobil conectat de la telecomandă……………………..…. 23  

Conectarea la un dispozitiv cuplat…………………………………………………………………….. 24 

Deconectarea unui dispozitiv………………………………………………………………………….  24 

Reconectarea unui dispozitiv………………………………………………………………………….. 24 

Ştergerea listei de cuplare a consolei………………………………………………………………….. 24  

 Utilizarea aplicaţiei SoundTouch®…………………………………………………………….  24 

 

 

Caracteristici avansate 
Dezactivarea capabilităţii Wi-Fi®……………………………………………………………………   25  

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi®……………………………………………………………………..   25 

Actualizarea software-ului sistemului………………………………………………………………..   25 

 

 

Obţinerea informaţiilor despre sistem 
Indicatori stare sistem…………………………………………………………………………………  26 

 Indicator LED consolă………………………………………………………………………...  26 

 Indicator LED modul de bas wireless Acoustimass®…………………………………………  27 

 Indicator LED pentru receiver-ul wireless……………………………………………………. 27 

 

 

Îngrijire şi întreţinere  
Curăţare………………………………………………………………………………………………   28 

Serviciul clienţi………………………………………………………………………………………   28 

Garanţie limitată……………………………………………………………………………………...   28 

Informaţii tehnice…………………………………………………………………………………….   28 

Conector SERVICE………………………………………………………………………………….   28 

 

 

Remedierea problemelor 
Soluţii obişnuite………………………………………………………………………………………  29 

Configurarea emiţătorului IR…………………………………………………………………………  32 

Nu se poate cupla modulul de bas wireless Acoustimass® cu consola……………………………….  33 

Verificarea sunetului………………………………………………………………………………….  33 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CUPRINS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexa A: referinţă de instalare  
Panoul frontal al consolei……………………………………………………………………………….  34 

 Intrarea frontală Căşti/AUX…………………………………………………………………….  34 

 Intrare frontală HDMITM………………………………………………………………………..  34 

Panoul din spate al consolei…….………………………………………………………………………. 34 

Conectarea unei baze OmniJewelTM……………………………………………………………………. 35 

Instalarea boxelor din faţă………………………………………………………………………………. 36 

Conectarea boxelor din faţă la consolă…………………………………………………………………. 37 

Ataşarea picioruşelor din cauciuc la consolă…………………………………………………………… 37 

Conectarea boxei centrale la consolă…………………………………………………………………… 38 

Instalarea boxelor din spate…………………………………………………………………………….  39 

Identificarea setărilor de comutare pe receiver-ele wireless……………………………………………  40 

Conectarea boxelor din spate…………………………………………………………………………...  40 

Conectarea boxelor din spate la electricitate…………………………………………………………… 41 

Realizarea unei conexiuni prin cablu la boxele din spate………………………………………………  41 

Montarea boxelor dumneavoastră………………………………………………………………………  41 

 

 

Anexa B: Întreţinerea sistemului  
Înlocuirea bateriilor de la telecomandă…………………………………………………………………. 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

OPERAŢIUNI PRELIMINARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Despachetare 
___________________________________________________________________________________ 

Piesele Sistemului dvs. nou Home Entertainment Lifestyle® sunt ambalate în patru straturi, iar unele din 

acestea conţin  mai multe cutii cu componente. Fiecare cutie este marcată cu pictograme indicând 

conţinutul său.  

 

        

       Strat 1 

 

Strat 2 

 

        

Strat 3 

 

       Strat 4 

         

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

• Atunci când vi se solicită de configurarea UNIFY® , despachetaţi cu grijă sistemul dumneavoastră în 

conformitate cu pictogramele menţionate de paşii afişaţi pe ecran.  

• În cazul în care o parte a sistemului este deteriorată sau sticla de pe consola dumneavoastră sau modulul 

de bas wireless Acoustimass® sunt sparte, nu le utilizaţi. Contactaţi distribuitorul dvs. autorizat  

Bose® sau serviciul pentru clienți Bose.  

Consultaţi fișa cu datele de contact din cutie .  



9 

 

 

 

 

OPERAŢIUNI PRELIMINARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Strat 1  
Din cutie  
 

 
Consola (1)             Cablu HDMITM (1)    Telecomandă universală(1)  Baterii AA (4)  

 

 

Strat 2 
Din cutie     :    Din cutie    :  

 

 
Cablu alimentare consolă (1)   Cabluri de alimentare (4)   Manual de utilizare (1) 

 

 Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea 

 Dumneavoastră.  

 

Strat 3  
Din cutie :  

 
Boxe OmniJewelTM (4)    Baze OmniJewelTM(4)  Cablu boxă frontală(1)  Cabluri boxă spate (2) 
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OPERAŢIUNI PRELIMINARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Din cutie            :  

 

 
Boxă centrală OmniJewelTM (1)   Cablu boxă centrală (1)  Piciorușe adezive (4) 

 

Din cutia    :     Din cutia   :  

 

 
Receivere wireless (2)  Set căști ADAPTIQ® (1)      Șurubelniță (1)   Emițător IR (1)  

 

Strat 4  
 

Din cutia    :  

 

 
Modul de bas wireless Acoustimass® (1)  
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OPERAŢIUNI PRELIMINARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Instrucțiuni de amplasare  
____________________________________________________________________________________ 

Pentru a evita interferențele, mențineți alte echipamente wireless la o distanță de 0,3 – 0,9 m (1 – 3 ft.) 

față de sistem. Amplasați sistemul în afara și departe de obiecte din metal și la distanţă de alte 

componente audio/video și surse directe de căldură.  

 

Componentă  Amplasare recomandată  
Consolă  • Amplasați consola lângă componentele dumneavoastră. Amplasarea 

recomandată este lângă TV-ul dumneavoastră.  

• NU amplasați TV-ul sau orice alte componente pe partea de sus a consolei.  

• Amplasați consola într-un spațiu bine ventilat.  

• Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.  

Notă: Până când sistemul dumneavoastră este complet instalat, mențineți 

consola de comandă poziționată pentru un acces facil la panoul conectorului 

din spate.  

Modul de bas wireless 

Acoustimass®  
• Așezați modulul de bas pe picioruşele din cauciuc de-a lungul aceluiași 

perete ca și TV-ul dvs. sau de-a lungul oricărui alt perete în treimea din față a 

încăperii.  

• Alegeți o suprafață stabilă și orizontală. Vibrația poate provoca deplasarea 

modulului de bas, în special pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla 

sau lemnul foarte lustruit. 

• Păstrați partea din față a modulului de bas la cel puțin 8 cm (3 inch) față de 

orice altă suprafață. Blocarea portului de pe partea de jos a acestei laterale 

afectează performanța acustică.  

• Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.  

Boxele din față  • Amplasați o boxă în partea stângă și o boxă în partea dreaptă a TV-ului.  

• În cazul în care amplasați boxele într-un raft de bibliotecă închis, așezați-le 

pe marginea din față a raftului.  

Boxa centrală  • Amplasați boxa centrală pe piciorușele sale din cauciuc pe o suprafață 

stabilă și orizontală direct deasupra sau sub TV-ul dumneavoastră.  

• Pentru informații privind atașarea piciorușelor din cauciuc, consultați 

pagina 41.  

Boxele din spate / 

receiverele wireless  
• Pentru cea mai bună calitate a sunetului plasați sateliții din spate astfel încât 

aceștia să fie deasupra și în spatele ascultătorilor așezați și să fie distanțați 

atât cât permite încăperea dvs.  

• Aveți grijă astfel încât comutatorul de pe un receiver wireless să fie setat la 

L (stânga).  

• Asigurați-vă astfel încât comutatorul de pe celălalt receiver wireless să fie 

setat la R (dreapta).  

• Cu fața la TV, amplasați boxa și receiver-ul wireless L pe laterala stângă a 

încăperii.  

• Cu fața la TV, amplasați boxa și receiver-ul wireless R pe laterala dreaptă a 

încăperii 

• Asigurați-vă că există o priza de curent alternativ (de la rețea) în apropiere. 
 



12 

 

 

 

 

OPERAŢIUNI PRELIMINARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Exemplu de amplasare a sistemului  
___________________________________________________________________________________ 
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CONFIGURAREA SISTEMULUI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentare generală sistem UNIFY®  

_________________________________________________________________________________ 

Sistemul de integrare inteligent UNIFY vă ghidează de-a lungul procesului inițial de setare și configurare 

a sistemului dumneavoastră. Acesta vă ajută să alegeți cablurile corecte și intrările și programează 

telecomanda Bose® pentru a opera dispozitivele dumneavoastră conectate.  

Notă: Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți la dispoziție o oră pentru configurarea sistemului.  

 

Articol din meniu  Ce puteți face  
Limba  Schimbați limba care apare pe afișajul pe ecran (on-screen display).  

ADAPTIQ® Începeți procesul de calibrare audio ADAPTIQ. În momentul când este 

finalizat, această opțiune din meniu dezactivează sau activează 

ADAPTIQ.  

Configurare TV  După ce TV-ul dvs. este conectat la consolă:  

• Programați telecomanda pentru utilizare la TV-ul dvs.  

• Conectați un nou TV la consolă.  

• Adăugați, modificați sau renunțați la conexiunea audio TV.  

Configurarea sursei  Pentru surse conectate la intrări HDMITM 1- 5 ale consolei de comandă:  

• Redenumiți dispozitivul.  

• Programați telecomanda pentru accesarea dispozitivului.  

• Înlăturați dispozitivul.  

• Adăugați sau schimbați tipul de conexiune audio/video.  

Adăugați un nou dispozitiv Adăugați un dispozitiv sau accesoriu diferit la sistemul dumneavoastră.  

Configurare rețea  Conectați sistemul dumneavoastră la rețeaua dvs. de acasă.  

Actualizare  Realizați o actualizare a software-ului sistemului.  

Ieșire din UNIFY  Închideți meniul UNIFY.  
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CONFIGURAREA SISTEMULUI  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Configurarea UNIFY® 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Următorii pași fac parte din procesul de configurare inițială a UNIFY:  

 

Pas Obiectiv  
Cuplați telecomanda Conectați telecomanda sistemului la consolă.  

Alegeți limba  Selectați limba din lista care apare pe ecran 

Conectare la rețea  Selectați și conectați la rețeaua dvs. Wi-Fi.  

Actualizare software Actualizați software-ul sistemului pentru a asigura cea mai actuală 

funcționalitate.  

Boxe cu fir  Conectați boxele din față la consolă.  

Boxe fără fir  Conectați boxele din spate și modulul de bas Acoustimass® la consolă.  

Telecomandă TV  Configurați telecomanda sistemului pentru a controla TV-ul dvs.  

Adăugarea de dispozitive  Conectați sursele dvs. suplimentare.  

Configurare ADAPTIQ®  Personalizează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare.  

Tutorial  O serie de proceduri opționale pentru a vă ghida cu privire la celelalte 

caracteristici ale sistemului dvs., cum ar fi funcționarea SoundTouch® și 

Bluetooth®.  

 

După ce ați terminat configurarea inițială, puteți accesa meniul UNIFY în orice moment pentru a 

schimba setarea și configurarea sistemului dvs.. Apăsați butonul SETUP de pe partea din față a consolei 

dvs. sau telecomanda pentru a porni configurarea UNIFY. 
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UTILIZAREA TELECOMENZII 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prezentare generală telecomandă  
____________________________________________________________________________________ 

 

Telecomanda Bose® avansată cu radio frecvență (RF) funcționează de oriunde în încăperea dvs., fără a fi 

necesar să îndreptați telecomanda spre consolă.  

Display-ul telecomenzii este o parte esențială a experienței dvs. Lifestyle®. Aceasta vă ghidează prin 

sursele și setările sistemului dvs.  

Notă: Telecomanda Bose nu controlează funcții specifice dispozitivelor care sunt conectate la intrarea  

          frontală HDMITM.  

 

 

           

              Display 

 

 

Pornire/oprire sistemul dvs. Bose®          Asigură acces la  sursele conectate  

 

Butoane funcţionale             Pornire/Oprire TV 

 (consultaţi pagina 16) 

  Buton HOME          Mod teletext  

 

           Pad de navigare  

 

 

Controlează funcţionalitatea DVR a  

cutiei cablului  

 

          Canal anterior,  

Afişează conţinut suplimentar       Presetare, capitol sau  

specific dispozitivului        melodie  

 

          Butoane de redare  

 

       Deschide SoundTouch®  

 

         Tastatură numerică.  

         Numerele 1- 6 pot reda  

presetările SoundTouch®.    

Lansează meniul de  

configurare UNIFY®         Modifică intrarea TV 
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UTILIZAREA TELECOMENZII 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Utilizarea butonului SOURCE 
___________________________________________________________________________________ 

Butonul SOURCE este utilizat pentru a comuta între sursele conectate. Accesaţi sursele utilizând pad-ul 

de navigare de pe telecomanda dumneavoastră.  

 

Butoanele funcţionale 
___________________________________________________________________________________ 

Butoanele de culoare roşie, verde, galben şi albastru de pe telecomandă corespund butoanelor funcţionale 

cu coduri de culori de pe decodorul de cablu/satelit sau funcţiile de teletext.  

• Funcţii decodor de cablu/satelit: consultaţi manualul de utilizare al decodorului de cablu/satelit.  

•Funcţii teletext: corespund numerelor de pagină cu coduri de culoare, rubricilor sau comenzilor rapide 

de pe un ecran teletext.  

 

 

Reglarea volumului 
____________________________________________________________________________________ 

Pentru a vedea nivelul de volum, consultaţi ecranul telecomenzii dvs.  

• Apăsaţi + pentru a mări volumul.  

• Apăsaţi – pentru a reduce volumul.  

• Apăsaţi  pentru a dezactiva sau a reactiva sunetul.  

 

Notă:  În cazul în care mai auziţi sunet de la boxele TV-ului dvs. după configurarea sistemului, 

dezactivaţi boxele prin intermediul meniului de setări al TV-ului.  

 

 

Mod power saver (economisire a energiei)  
___________________________________________________________________________________ 

Modul power saver economiseşte durata bateriei prin diminuarea luminozităţii ecranului telecomenzii 

dvs. şi prin reglarea duratei în timpul căreia ecranul rămâne aprins în mod activ.  

Pentru a accesa modul power saver, apăsaţi butonul SETUP de pe telecomanda dumneavoastră.  

 

Utilizarea butonului MORE  
___________________________________________________________________________________ 

Butonul MORE de pe telecomanda dvs. afişează selecţii suplimentare pe ecranul telecomenzii dvs. 

care sunt aplicabile la sursa dvs. selectată în prezent.  

1. Apăsaţi  .  

2. Apăsaţi   sau  pentru a selecta o funcţie de pe ecranul telecomenzii dvs.  

3. Apăsaţi OK.  
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UTILIZAREA TELECOMENZII 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Meniul OPTIONS  
__________________________________________________________________________________ 

Meniul OPTIONS afişează o listă cu funcţii care vă permit să reglaţi anumite setări ale sistemului. 

Numărul de elemente care apar în meniul OPTIONS depinde de sursa care este selectată în prezent. 

Indiferent de sursă, aveți acces la meniul OPTIONS.  

Notă: Meniul OPTIONS  este exclusiv accesibil prin intermediul telecomenzii sistemului dumneavoastră 

după ce apăsaţi butonul MORE .  

 

Pentru activarea meniului OPTIONS:  

1. Apăsaţi  pe telecomanda dumneavoastră.  

2. Evidenţiaţi butonul OPTIONS.  

3. Apăsaţi butonul OK pentru afişarea meniului OPTIONS pentru sursa actuală.  

4. Apăsaţi  sau  pentru a evidenţia opţiunea pe care doriţi să o schimbaţi.  

5. Apăsaţi OK pentru a selecta setarea.  

6. Apăsaţi EXIT (ieşire) când aţi terminat. 
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CONFIGURAREA SOUNDTOUCH®  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aplicaţia SoundTouch® vă permite să configuraţi şi să controlaţi SoundTouch® de la smartphone-ul sau 

tableta dumneavoastră. Utilizând aplicaţia, dispozitivul dvs. inteligent acţionează ca o telecomandă 

pentru sistemul dvs.  

Din aplicaţie, puteţi gestiona setările SoundTouch®, puteţi adăuga servicii de muzică, explora posturi 

radio pe internet locale sau la nivel mondial, puteţi configura şi modifica Presetările şi puteţi face 

streaming de muzică. Caracteristici noi sunt adăugate periodic.  

 

 

Configurarea SoundTouch® la sistemul dumneavoastră 
___________________________________________________________________________________ 

După conectarea sistemului la electricitate, descărcaţi şi instalaţi aplicaţia SoundTouch® pe un 

smartphone sau tabletă care este conectată la reţeaua dvs.  

Aplicaţia vă ghidează pe parcursul configurării SoundTouch® pe sistemul dvs.  

Notă: Dacă aţi configurat deja SoundTouch® pentru un alt sistem, consultaţi secţiunea „Adăugarea 

sistemului la un cont SoundTouch® existent” de la pagina 19.  

 

Descărcarea şi instalarea aplicaţiei SoundTouch®  
___________________________________________________________________________________ 

Pe smartphone-ul sau tableta dvs., descărcaţi aplicaţia controller SoundTouch®.  

 
Aplicaţia controller  

Bose® SoundTouch®  

 

• Utilizatorii Apple: descărcaţi din App Store  

• Utilizatorii AndroidTM: descărcaţi din GooglePlayTM store 

• Utilizatori Amazon Kindle Fire: descărcaţi din Amazon Appstore pentru Android 

 

Conectarea sistemului la reţeaua Wi-Fi®de acasă 
După ce descărcaţi şi instalaţi aplicaţia, conectaţi sistemul la reţeaua dumneavoastră:  

1.   Pe smartphone sau tabletă, selectaţi pictograma SoundTouch®  pentru a deschide aplicaţia. 

2. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a finaliza configurarea, inclusiv crearea unui cont 

SoundTouch®, adăugând o colecție muzicală şi servicii muzicale.  
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CONFIGURAREA SOUNDTOUCH®  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adăugarea sistemului la un cont SoundTouch® existent  
_______________________________________________________________________________ 

Dacă aţi configurat deja SoundTouch® pentru un alt sistem, nu este necesar să descărcaţi aplicaţia 

SoundTouch® din nou.   

 

1. Pe smartphone sau tabletă selectaţi pictograma SoundTouch®    pentru a deschide aplicaţia. 

2. Selectaţi EXPLORE > SETTINGS > Add or reconnect system 

       Aplicaţia vă ghidează în procesul de configurare. 

 

 

Conectarea sistemului la o nouă reţea 
_________________________________________________________________________________ 

Dacă informaţiile reţelei dumneavoastră se modifică, adăugaţi sistemul la reţeaua cea nouă. Puteţi face 

acest lucru prin plasarea sistemului în modul de configurare.  

1. Pe smartphone sau tabletă selectaţi pictograma SoundTouch®  pentru a deschide aplicaţia.  

2. Selectaţi EXPLORE > SETTINGS > System settings şi selectaţi sistemul dumneavoastră. 

3. Selectaţi CONNECT SYSTEM. 

    Aplicaţia vă ghidează în procesul de configurare. 
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UTILIZAREA APLICAŢIEI SOUNDTOUCH®  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

După ce configuraţi aplicaţia SoundTouch®, sunteţi pregătit să faceţi streaming de muzică şi să 

personalizați Presetările.  

 

 

Obținerea de ajutor  

______________________________________________________________________ 

 global.Bose.com/Support/LS650 

 

Acest site web oferă acces la centrul de asistenţă pentru utilizator, care include: manualele de utilizare, 

articole, sfaturi, tutoriale, o bibliotecă video, şi comunitatea utilizatorilor unde postați întrebări și 

răspunsuri. 

 

Asistenţă în cadrul aplicaţiei  

______________________________________________________________________ 
Asistenţa în cadrul aplicaţiei pune la dispoziţie informaţii pentru utilizarea SoundTouch®. 

1. Pe dispozitivul dumneavoastră mobil, selectaţi pictograma SoundTouch®  pentru a deschide 

aplicaţia. 

2. Selectaţi EXPLORE > HELP. 

 

 

Controlarea sistemul de un alt smartphone sau tabletă  

_______________________________________________________________________ 

Odată ce aţi instalat sistemul SoundTouch® la reţeaua Wi-Fi® de acasă, puteţi controla sistemul de la 

orice smartphone sau tabletă din aceeaşi reţea.  

1.   Conectaţi dispozitivul la aceeaşi reţea ca şi sistemul dvs.  

2.   Pe dispozitiv, descărcaţi şi instalaţi aplicaţia SoundTouch® (consultaţi pagina 18).  
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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 utilizând aplicaţia SoundTouch® pe 

smartphone-ul sau tableta dumneavoastră. 

 

Ce trebuie să ştiţi  

• Puteţi seta Presetările din aplicaţie şi telecomanda dumneavoastră.   

• Nu puteţi configura Presetările la o redare Bluetooth®. 

 

 

Configurarea unei Presetări  
__________________________________________________________________________________ 

1. Faceţi streaming de muzică la sistem utilizând aplicaţia.  

2. În timp ce muzica este redată, apăsaţi şi menţineţi apăsatunul din butoanele de Presetări din 

aplicaţie.  

Notă: Pentru informaţii cu privire la utilizarea aplicaţiei SoundTouch® pentru stabilirea şi  

      modificarea Presetărilor, solicitaţi ajutor în cadrul aplicaţiei.  

 

 

Redarea unei Presetări 
_________________________________________________________________________________ 

Odată ce ați personalizat Presetările, apăsați un buton de Presetare din aplicație pentru a o reda. 

  

 

Configurarea unei Presetări utilizând telecomanda dumneavoastră  
_________________________________________________________________________________ 

1. Apăsaţi pe telecomanda dvs. pentru a accesa sursa SoundTouch.  

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat un număr (de la 1 – 6) pe tastatura numerică pentru a atribui o nouă 

Presetare.  

Un sunet vă anunţă că o nouă Presetare a fost configurată.  

 

Selectarea unei Presetări utilizând telecomanda  
___________________________________________________________________________________ 

1. Stabiliţi posturile dvs. preferate ca Presetări în cadrul aplicaţiei.  

2. Apăsaţi butonul SoundTouch® pe telecomanda dvs. pentru a comuta la sursa SoundTouch.  

3. Selectaţi o Presetare prin apăsarea unui număr (de la 1 – 6)  de pe tastatura numerică.  

Butoanele sunt evidenţiate cu albastru pe telecomanda dvs. pentru referinţă.  
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TEHNOLOGIA BLUETOOTH®  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tehnologia fără fir Bluetooth® vă permite să faceţi streaming cu muzică de pe dispozitive mobile precum 

smartphone-uri, tablete şi laptop-uri. Înainte de a face streaming cu muzică de la un dispozitiv mobil, 

trebuie să cuplaţi dispozitivul dumneavoastră mobil cu consola.  

 

Alegerea metodei de cuplare  

 
Puteţi cupla dispozitivul dvs. mobil cu consola utilizând tehnologia fără fir Bluetooth sau Near Field 

Communication (NFC). 

 

Ce este NFC?  
NFC este tehnologia care permite dispozitivelor să stabilească o comunicare fără fir între ele prin simpla 

punere în contact a acestora. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră pentru a şti 

dacă modelul dumneavoastră suportă NFC.    

 

În cazul în care dispozitivul dumneavoastră nu 

suportă NFC sau dacă nu sunteţi sigur: 

Urmaţi instrucţiunile pentru „Cuplarea unui 

dispozitiv”. 

Dacă dispozitivul dumneavoastră suportă NFC: Urmaţi instrucţiunile pentru „Cuplarea unui 

dispozitiv cu NFC” de la pagina 23. 

Notă:    Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil suportă cuplarea Bluetooth prin intermediul NFC, puteţi 

utiliza oricare metodă de cuplare.  

 

Cuplarea unui dispozitiv 
____________________________________________________________________________________ 

1. Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi Bluetooth® din meniul afişat pe ecran.  

2. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a plasa consola în modul de cuplare.  

3. Pe dispozitivul dvs. activaţi opţiunea Bluetooth.  

Sfat: Opţiunea Bluetooth se regăseşte de obicei în meniul Setări.  

 

 
 

4. Selectaţi sistemul dvs. din lista dispozitivului.  

Odată conectat, denumirea dispozitivului dvs. apare ca fiind conectat în lista dispozitivului.  
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TEHNOLOGIA BLUETOOTH®  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuplarea unui dispozitiv cu NFC  
__________________________________________________________________________________ 

1. Cu sistemul dvs. pornit, deblocaţi dispozitivul dumneavoastră şi activaţi opţiunile Bluetooth® şi 

NFC. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră pentru a afla informaţii 

suplimentare cu privire la aceste opţiuni.  

2. Conectaţi uşor punctul de contact NFC de pe aparatul dumneavoastră mobil cu partea aflată 

deasupra siglei Bose® de pe partea superioară a consolei LifeStyle®.  

 

Este posibil ca aparatul mobil să vă solicite să acceptaţi cuplarea.  

 

 
 

Controlarea dispozitivului dumneavoastră mobil de la telecomandă  
______________________________________________________________________________ 

Odată cuplat, puteţi utiliza telecomanda pentru a accesa dispozitivele dvs. mobile.  

Selectaţi Bluetooth din meniul SOURCE. Pentru cuplarea unui dispozitiv, consultaţi pagina 22.  

Puteţi utiliza telecomanda pentru a controla următorul subgrup de opţiuni Bluetooth pe sistemul 

dumneavoastră:  

• Cuplaţi şi conectaţi dispozitivele.  

• Vizualizaţi informaţii disponibile despre artist în panoul NOW PLAYING.  

• Controlaţi redarea (redare, pauză, oprire, salt la următoarea înregistrare, etc.).  

• Ştergeţi lista de cuplare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

TEHNOLOGIA BLUETOOTH®  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Conectare la un dispozitiv cuplat  
__________________________________________________________________________________ 

Puteţi face streaming audio de la un dispozitiv la consola dumneavoastră.  

1. Activaţi opţiunea Bluetooth® pe dispozitivul dumneavoastră.  

2. Pe telecomanda dumneavoastră, alegeţi sursa Bluetooth prin intermediul meniului SOURCE.  

Consola se conectează la ultimul dispozitiv care a făcut streaming de muzică la sistem.  

3. Pe dispozitiv, redaţi muzica.  

 

Dacă nu puteţi face streaming audio de la un dispozitiv cuplat  
 

Este posibil ca sistemul să fi pierdut conexiunea cu dispozitivul. În cazul în care dispozitivul nu se află în 

raza de acţiune a sistemului, mutaţi dispozitivul în raza de acţiune.  

 

Deconectarea unui dispozitiv  
__________________________________________________________________________________ 

• Dezactivaţi opţiunea Bluetooth® de pe dispozitivul dumneavoastră.  

• În cazul în care dispozitivul dumneavoastră suportă NFC, conectaţi punctul de contact NFC de pe 

dispozitivul dvs. la partea de sus a consolei de deasupra siglei Bose®.  

 

 

Reconectarea unui dispozitiv  
_________________________________________________________________________________ 

 Atunci când este pornită, consola încearcă să se reconecteze cu cel mai recent dispozitiv conectat.  

 

Notă: Dispozitivul trebuie să se afle în aria de acoperire şi pornit.  

 

 Dacă dispozitivul dumneavoastră suportă NFC, conectaţi uşor punctul de contact NFC de pe dispozitivul 

dvs. mobil cu partea de deasupra siglei Bose® de pe partea de sus a consolei.  

 

Ştergerea listei de cuplare a consolei  
___________________________________________________________________________________ 

  

Puteţi reţine până la opt dispozitive cuplate în lista de cuplare a consolei.  

1. Pe telecomanda dvs., alegeţi sursa Bluetooth prin intermediul meniului SOURCE.  

2. În sursa Bluetooth, apăsaţi butonul MORE  de pe telecomandă.  

3. Selectaţi CLEAR LIST (ştergere listă).  

Toate dispozitivele sunt şterse.  

 

 

Utilizarea aplicaţiei SoundTouch®  
Puteţi de asemenea şterge lista de cuplare utilizând aplicaţia.  

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, selectaţi pictograma SoundTouch® pentru a deschide aplicaţia.  

2. Selectaţi EXPLORE > SETTINGS > System settings şi selectaţi sistemul dvs.  

3. Deschideţi articolul din meniul Bluetooth® şi ştergeţi lista de cuplare.  
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CARACTERISTICI AVANSATE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dezactivarea capabilităţii Wi-Fi®  
___________________________________________________________________________________ 

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

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SOURCE al consolei până când indicatorul de stare a 

sistemului are lumină intermitentă.  

2. Eliberaţi butonul SOURCE.  

 

 

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi®  
____________________________________________________________________________________ 

Reactivarea capabilităţii Wi-Fi® duce de asemenea la reactivarea opţiunii Bluetooth®.  

Capabilitatea Wi-Fi® a sistemului dvs. se reactivează automat la repornirea sistemului.  

 

Actualizarea software-ului sistemului  
___________________________________________________________________________________ 

Dacă sistemul dvs. este conectat la reţeaua dvs. de acasă, acesta verifică actualizările de software de 

fiecare dată când sistemul este utilizat. În cazul în care o actualizare este disponibilă, începe descărcarea 

automată.  

În cazul în care o actualizare este complet descărcată, textul afişat pe ecran vă anunţă intrarea în standby 

a consolei care este pregătită să fie instalată. Sistemul dvs. se închide automat după instalare.  
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OBŢINEREA DE INFORMAŢII DE LA SISTEM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicatori de stare sistem  
_________________________________________________________________________________ 

Partea frontală a consolei are un indicator cu LED care arată starea sistemului. LED-ul luminează în 

funcţie de starea sistemului.  

 

Indicator LED Consolă  
 

 
 

Activitate indicator  Stare sistem  
Off (oprit)  Sistemul este oprit  

Lumină albă intermitentă  Sistemul porneşte  

Lumină albă continuă  Sistemul a pornit  

Lumină portocalie intermitentă  Descărcare actualizare software sistem  

Lumină portocalie intermitentă (cinci 

secunde se aprinde, o secundă se opreşte) 

În mod standby  

Lumină roşie intermitentă  

(cinci secunde se aprinde, o secundă se 

opreşte) 

Baterie slabă a telecomenzii  

Lumină roşie continuă  Eroare firmware – contactaţi serviciul Bose® pentru clienţi  
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OBŢINEREA DE INFORMAŢII DE LA SISTEM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicator LED modul de bas wireless Acoustimass®  

 
Activitate indicator  Stare sistem  
Lumină portocalie intermitentă  Gata de cuplare   

Lumină albă continuă  Conectat la consolă   

Lumină portocalie continuă (difuză)  Deconectat de la consolă  

Lumină albă intermitentă  Descărcare actualizare software sistem 

Lumină roşie intermitentă  Eroare firmware – contactaţi serviciul Bose® pentru clienţi 

 

Indicator LED receiver wireless  

 
Activitate indicator  Stare sistem  
Lumină portocalie intermitentă  Gata de cuplare   

Lumină albă continuă  Conectat la consolă   

Lumină portocalie continuă (difuză)  Deconectat de la consolă  

Lumină albă intermitentă  Descărcare actualizare software sistem 

Lumină roşie intermitentă  Eroare firmware – contactaţi serviciul Bose® pentru clienţi 
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ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Curăţare  
______________________________________________________________________________ 

Nu permiteţi ca lichidele să se verse în interiorul sistemului sau în orificii.  

 

• Curăţaţi exteriorul sistemului cu materialul de curăţare furnizat sau un alt material uscat moale.  

• Nu utilizaţi spray-uri în aproprierea sistemului.  

• Nu utilizaţi solvenţi, substanţe chimice sau soluţii de curăţare care conţin alcool, amoniac sau substanţe 

abrazive.  

• Nu permiteţi ca obiectele să pătrundă în orificii.  

 

Serviciul clienţi  
_________________________________________________________________________________ 

Pentru asistenţă suplimentară cu privire la utilizarea sistemului: 

• Vizitaţi: global.Bose.com/Support/LS650  

• Contactaţi serviciul pentru clienţi Bose®. Consultaţi fişa cu date de contact din cutie pentru  

informaţii suplimentare. 

 

 

 

Garanţia limitată  
________________________________________________________________________________ 

Sistemul dumneavoastră 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. 

 

Informaţii tehnice  
____________________________________________________________________________________ 

S.U.A. / Canada / Internaţional:  

• Consola: 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25A 

• Receiver-ele wireless: 100-240V, 50/60Hz, 30W  

• Modul de bas wireless Acoustimass®: 100-240V 50/60Hz, 180 W  

 

Conector SERVICE 
__________________________________________________________________________________ 

Conectorul SERVICE este exclusiv pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de service. Nu introduceţi 

niciun fel de cabluri în acest conector.  
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REMEDIEREA PROBLEMELOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

În cazul în care experimentaţi probleme la sistemul dvs. home entertainment:  

• Asiguraţi-vă că toate componentele sistemului sunt conectate la o priză de curent alternativ (de la 

reţea).  

• Fixaţi toate cablurile.  

• Verificaţi starea indicatorilor de stare a sistemului (consultaţi pagina 26).  

• Mutaţi sistemul departe de orice interferenţe posibile (routere wireless, telefoane fără fir, televizoare, 

cuptoare cu microunde, etc.) 

• Verificaţi ca sistemul să se afle în raza de acţiune recomandată a router-ului wireless sau dispozitivului 

mobil pentru o funcţionare corespunzătoare.  

 

În cazul în care problemele persistă, consultați secţiunea „Soluţii obişnuite” înainte de a contacta 

serviciul pentru clienți Bose®. Acest tabel este proiectat pentru a vă ajuta la identificarea şi remedierea 

problemelor care pot apărea la produsul dumneavoastră Bose.  

 

Soluţii obişnuite  
_________________________________________________________________________________ 

Tabelul următor prezintă semnalele şi posibilele soluţii la probleme obişnuite.  

 

Semnal  Soluție  
Sistemul nu 

porneşte la 

operarea iniţială a 

telecomenzii   

• Porniţi consola de comandă manual din partea frontală a unităţii prin 

apăsarea butonului Power .    .  

• Apăsaţi orice buton de pe telecomandă. Indicatorul de stare a sistemului de 

pe consola de comandă ar trebui să lumineze intermitent la fiecare apăsare.  

• Asiguraţi-vă că bateriile telecomenzii sunt instalate corect şi nu trebuie 

înlocuite (consultaţi pagina 42).  

• Scoateţi din priză cablul consolei, aşteptaţi 30 secunde şi introduceţi-l cu 

fermitate în priza de curent alternativ (de la reţea).  

Telecomanda nu 

controlează un 

dispozitiv adăugat 

în timpul 

configurării iniţiale  

Conectaţi emiţătorul IR (consultaţi pagina 32).  

TV-ul încă emite 

sunet  

Dezactivaţi boxele TV-ului prin intermediul meniului de setări al TV-ului.  

Conexiune video 

slabă de la o sursă  

Apăsaţi butonul SETUP de pe consola de comandă şi selectaţi opţiunile de 

configurare ale dispozitivului dumneavoastră. Urmaţi instrucţiunile afişate pe 

ecran pentru a schimba conexiunea video.  

Sistemul nu 

răspunde  

• Selectaţi un dispozitiv conectat din meniul SOURCE.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat       de pe partea frontală a consolei pentru o 

mişcare în ciclu a puterii sistemului.  

• Scoateţi din priză cablul de alimentare al consolei, aşteptaţi 30 secunde şi 

introduceţi-l cu fermitate în priza de curent alternativ (de la reţea). 
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REMEDIEREA PROBLEMELOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semnal  Soluție  
Sistemul nu emite niciun 

sunet  

• Măriţi volumul.  

• Apăsaţi butonul Mute de pe telecomandă pentru a vă asigura că 

sunetul nu este dezactivat.  

• Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa corectă.  

• Derulaţi şi testaţi diferite surse.  

• Asiguraţi-vă că este introdus cablul HDMITM într-un conector pe TV-

ul dumneavoastră etichetat ARC sau Audio Return Channel. În cazul 

în care TV-ul dvs. nu are un conector HDMI ARC, utilizaţi un al doilea 

cablu audio în plus faţă de cablul HDMI.  

•  Dacă utilizaţi un cablu audio secundar, introduceţi cablul într-un 

conector de pe TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Power  de pe partea frontală a 

consolei pentru a opri şi porni pentru scurt timp sistemul.  

• Deconectaţi cablul de alimentare din consolă, aşteptaţi 30 secunde şi 

apoi conectaţi-l cu fermitate într-o priză de curent alternativ ( de la 

reţea).  

Nu se poate finaliza 

configurarea reţelei  

• Selectaţi denumirea corectă a reţelei şi introduceţi parola (diferenţiere 

între litere mari şi mici).  

• Reporniţi modem-ul şi router-ul.  

• Conectaţi la reţea utilizând un cablu Ethernet.  

Nu se poate finaliza 

configurarea 

SoundTouch®  

• Conectaţi dispozitivul mobil şi sistemul la aceeaşi reţea Wi-Fi®.  

• Activaţi Wi-Fi pe dispozitivul mobil pe care îl utilizaţi pentru 

configurare.  

• Testaţi conexiunea la internet. 

• Reporniţi dispozitivul dvs. mobil.  

• Reporniţi modem-ul şi router-ul.  

• Dezinstalaţi aplicaţia, reinstalaţi aplicaţia, resetaţi sistemul şi reporniţi 

configurarea.  

LED-ul de stare a 

modulului de bas 

wireless Acoustimass® 

are lumină portocalie 

continuă (difuză) 

• Urmaţi indicaţiile privind remedierea problemelor afişate pe ecran.  

• Apăsaţi butonul SETUP pe consola de comandă sau telecomanda dvs. 

şi rederulaţi configurarea UNIFY® (consultaţi pagina 14).  

• Conectaţi modulul de bas utilizând un cablu stereo de 3,5 mm 

(consultaţi pagina 33). Dacă nu aveţi un cablu stereo de 3,5 mm, 

contactaţi serviciul de clienţi Bose®. Consultaţi fişa cu date din cutie.  

• Scoateţi cablul de alimentare pentru Acoustimass, aşteptaţi 30 secunde 

şi introduceţi-l cu fermitate într-o priză cu curent alternativ (de la reţea).   

Bas-ul este prea puternic 

sau prea slab 

• Reglaţi setarea de bas a sistemului (consultaţi pagina 17).  

• Derulaţi calibrarea audio ADAPTIQ® (consultaţi pagina 14).  

• Mutaţi modulul de bas departe de pereţii şi colţurile din apropiere.  
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REMEDIEREA PROBLEMELOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Semnal  Soluţie  
LED-urile de stare ale 

receiver-ului wireless au 

lumină portocalie 

continuă (difuză)  

• Urmaţi indicaţiile privind remedierea problemelor afişate pe ecran.  

• Apăsaţi butonul SETUP pe consola de comandă sau telecomanda dvs. şi 

rederulaţi configurarea UNIFY® (consultaţi pagina 14).  

• Scoateţi cablurile de alimentare pentru receivere, aşteptaţi 30 de secunde şi 

introduceţi-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la reţea).  

• Efectuaţi o conexiune cu fir la boxele din spate. Contactaţi serviciul clienţi 

Bose®. Consultaţi fişa cu date de contact din cutie.  

Sunetul este distorsionat  • Parcurgeţi şi testaţi diferite surse.  

• Reduceţi nivelul de ieşire al volumului din orice dispozitive conectate la 

consola de comandă.  

• Asiguraţi-vă astfel încât cablul audio de intrare de la dispozitivul sursei dvs. 

este conectat şi nu este deteriorat.  

• Dacă nu aţi derulat anterior ADAPTIQ®, selectaţi ADAPTIQ® din meniul 

UNIFY® (consultaţi pagina 13).  

• Scoateţi cablul de alimentare din consolă, aşteptaţi 30 secunde şi conectaţi-l 

cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la reţea).  

Lipsă sunet de la un  

dispozitiv conectat  

• Porniţi dispozitivul.  

• Parcurgeţi şi testaţi diferite surse.  

• Consultaţi manualul de utilizare.  

Lipsă imagine, dar se 

poate auzi sunetul  

Asiguraţi-vă că selecţia intrării video a TV-ului este corectă pentru sursa 

video.  

Un dispozitiv conectat 

nu răspunde în mod 

constant la comenzile 

telecomenzii  

•Încercaţi să configuraţi din nou dispozitivul. Apăsaţi butonul SETUP de pe 

consola de comandă. Selectaţi opţiunile dispozitivului şi urmaţi instrucţiunile 

afişate pe ecran pentru o nouă configurare a dispozitivului.  

• Înlocuiţi bateriile de la telecomandă (consultaţi pagina 42).  

• Configuraţi emiţătorul IR (consultaţi pagina 42). 

• Configuraţi emiţătorul dvs. IR (consultaţi pagina 32).    

Căderi intermitente ale 

sunetului se aud la 

dispozitivele audio 

digitale coaxiale  

• Confirmaţi conectarea corectă a cablului audio la consolă şi la dispozitivul 

audio digital coaxial.  

• Parcurgeţi şi testaţi diferite surse.  

• Încercaţi să configuraţi dispozitivul din nou. Apăsaţi butonul SETUP de pe 

consola de comandă. Selectaţi opţiunile dispozitivului audio digital coaxial şi 

urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru o nouă configurare a 

dispozitivului.  

• Scoateţi cablul de alimentare din consolă, aşteptaţi 30 secunde şi conectaţi-l 

cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la reţea). 

Conectarea la o reţea 

nouă sau o reţea diferită  

• În cazul în care informaţiile reţelei s-au schimbat sau sistemul s-a conectat 

la o altă reţea, apelaţi la ajutor în cadrul aplicaţiei SoundTouch®.  

• În cazul în care aveţi probleme cu conectarea wireless, conectați-vă la reţea 

utilizând un cablu Ethernet.  
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REMEDIEREA PROBLEMELOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semnal  Soluţie  
Nu se poate reda sunet 

Bluetooth®  

Pe sistemul dvs.:  

• Cuplaţi un dispozitiv mobil utilizând ecranul SOURCE Bluetooth.  

• Ştergeţi lista de cuplare a sistemului utilizând aplicaţia SoundTouch®:  

- Pe sursa Bluetooth, apăsaţi butonul MORE      de pe 

telecomandă.  

- Selectaţi CLEAR LIST. (ştergere listă).  

• Încercaţi să cuplaţi un dispozitiv mobil diferit.  

Pe dispozitivul dvs. mobil:  

• Dezactivaţi şi reactivaţi opţiunea Bluetooth.  

• Scoateţi sistemul din meniul Bluetooth. Cuplaţi din nou.  

• Consultaţi documentaţia dispozitivului.  

• Consultaţi secţiunea „Lipsă sunet de la sistem” de la pagina 30.  

Configurarea emiţătorului IR  
_______________________________________________________________________________ 

În cazul în care experimentaţi probleme cu privire la receptivitatea telecomenzii şi dispozitivelor dvs. 

conectate, Bose® recomandă utilizarea emiţătorului IR furnizat.  

Notă: Utilizaţi emiţătoarele IR doar dacă experimentaţi probleme cu telecomanda de la un terţ dispozitiv.  

 

1. Îndepărtaţi emiţătorul IR din cutia .                     .  

 

2. Introduceţi emiţătorul în conectorul IR  aflat pe partea din spate a consolei.  

 
 

3. Îndepărtaţi trei plăcuţe adezive din fişa de plastic inclusă cu emiţătorul şi aşezaţi-le pe părţile 

plate de jos ale celor trei biluţe ale emiţătorului.  

 

Biluţă emiţător  
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4. Îndepărtaţi suportul din plastic de pe plăcuţele adezive.  

 

 

 

 

REMEDIEREA PROBLEMELOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Aşezaţi cele trei biluţe IR în dulapul în care se află dispozitivul dvs. sau direct în faţa 

dispozitivului.  

6. Testaţi receptivitatea telecomenzii. Dacă problema persistă, repoziţionaţi biluţele IR şi testaţi din 

nou.  

 

Nu se poate cupla modulul de bas wireless Acoustimass® cu consola  

 

Dacă nu reuşiţi să cuplaţi modulul de bas cu consola, puteţi de asemenea conecta modulul la soundbar 

utilizând un cablu stereo de 3,5 mm (nu este inclus în cutie). 

Utilizaţi această metodă dacă întâmpinaţi probleme de conectare wireless a modulului de bas la consola 

dumneavoastră.  

 

Notă: Dacă nu aveţi un cablu stereo de 3,5 mm (utilizat de obicei pentru căști și dispozitive mobile),  

contactați serviciul pentru clienți Bose® pentru a primi această piesă.  

 

A se vedea fișa cu date de contact din cutie                        .  

 

1. Conectaţi un capăt al cablului stereo 3,5 mm la conectorul ACOUSTIMASS IN pe partea din 

spate a modulului de bas.  

2. Conectaţi celălalt capăt al cablului la conectorul ACOUSTIMASS de pe partea din spate a 

consolei dvs.  

 
3. Porniţi sistemul şi verificaţi sunetul.  

 

Verificarea sunetului  

______________________________________________________________________________ 

1. Porniţi TV-ul.  

2. Dacă utilizaţi un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară:  

• Porniţi această sursă.  

• În cazul în care sursa dvs. secundară este conectată la TV-ul dvs., selectaţi intrarea TV-ul 

corespunzătoare.  

3. Porniţi consola.  

Ar trebui să auziţi sunetul emis de modulul de bas.  

 

Notă: Dacă nu auziţi sunetul emis de modulul de bas, consultaţi secţiunea „Remedierea 

problemelor” de la pagina 30.  
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panoul frontal al consolei  

_______________________________________________________________________________ 

Partea frontală a consolei are următoarele intrări:  

• Căşti  

• Intrare HDMITM  

 

Aceste intrări apar în meniul SOURCE ca AUX (frontal) şi HDMI (frontal) atunci când un dispozitiv 

este conectat. Acestea pot fi utilizate pentru conectarea camerelor digitale, camerelor video, media 

playere şi dispozitivul dvs. mobil preferat.  

 
 

Intrare frontală Căşti / AUX  
Puteţi utiliza această intrare de 3,5 mm cu căştile dvs., sau ca o opţiune audio rapidă de tipul plug-and-

play cu dispozitivul dvs. mobil preferat. Căştile reprezintă opţiunea implicită.  

Dacă doriţi să utilizaţi această intrare ca AUX IN, apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă şi 

selectaţi Settings de pe afişajul pe ecran.  

 

Intrare frontală HDMITM 
Puteţi utiliza această intrare pentru dispozitivele care au o ieşire HDMI.  

Notă: Telecomanda Bose nu controlează funcţiile specifice dispozitivelor care sunt conectate la intrarea 

HDMITM.  

 

Panoul din spate al consolei  
___________________________________________________________________________________ 

 

 

HDMITM (ARC)    HDMITM       Ethernet  Service  

 
Power    Conectori   Optic   Coaxial  Analog  Remediere  

   boxă          probleme  
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conectarea unei baze OmniJewelTM  
_______________________________________________________________________________ 

1. Utilizând şurubelniţa, rotiţi şuruburile către stânga (în sens invers acelor de ceasornic) pentru a 

slăbi terminalele cablurilor pe baze.  

2. Introduceţi capetele goale ale cablului cu patru pini în baza OmniJewelTM amplasând firul roşu 

marcat L+ sau R+ în terminalul roşu ( + ) şi firul simplu în terminalul argintiu simplu ( - ).  

 
 

3. Utilizaţi şurubelniţa cu cap Phillips pentru a fixa firele în terminale prin rotirea șuruburilor de pe 

partea de sus a bazei către dreapta (în sensul acelor de ceasornic).  

4. În timp ce ţineţi boxa OmniJewelTM, amplasaţi baza în partea de jos.  

Baza ar trebui să se potrivească la acelaşi nivel în boxă, cu terminalele firului spre partea din 

spate.  

5. Ataşaţi baza la boxă prin împingerea şurubelniţei cu cap Phillips prin deschiderea circulară şi 

rotind şurubul spre partea dreaptă (în sensul acelor de ceasornic) până când este bine amplasată.  
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Instalarea boxelor frontale  
______________________________________________________________________________ 

UNIFY® vă ghidează în procesul de instalare iniţială a boxelor frontale în etapa „Boxe cu fir” (consultaţi 

pagina 14).  

Dacă mutaţi sistemul, dar aţi finalizat deja configurarea, consultaţi următoarele instrucţiuni în vederea 

reasamblării porţiunii din spate a sistemul dvs. home entertainment.  

ATENŢIE: Nu conectaţi boxele în timp ce consola dvs. este conectată la un adaptor de curent alternativ 

(de la reţea).  

 

De ce aveţi nevoie:  
 

Din cutia       Din cutia :  

 
Boxe OmniJewelTM (2)    Baze OmniJewelTM(2)  Cablu boxă frontală(1)  Cabluri boxă spate (1) 

 

 

 

 

Din cutie            :  

 

 
Boxă centrală OmniJewelTM (1)   Cablu boxă centrală (1)         Piciorușe adezive (4) 
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conectarea boxelor frontale la consolă  
_______________________________________________________________________________ 

1. Amplasaţi boxele conform secţiunii „Instrucţiuni de amplasare” de la pagina 11.  

2. Conectaţi şi ataşaţi bazele OmniJewelTM la boxele OmniJewelTM (consultaţi pagina 35).  

3. Introduceţi mufa turnată a cablului cu patru pini în conectorul cu patru pini FRONT-

SPEAKERS de pe partea din spate a consolei.  

 
 

Ataşarea picioruşelor din cauciuc la boxa centrală  
____________________________________________________________________________ 

1. Scoateţi piciorușele din cauciuc din cutie .        .  

 

2. Aşezaţi boxa centrală cu susul în jos pe o suprafaţă moale, protejată.  

3. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe picioruşe.  

4. Ataşaţi picioruşele din cauciuc pe partea de jos a boxei centrale la ambele capete.  
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conectarea boxei centrale la consolă  
_______________________________________________________________________________ 

1. Îndepărtaţi cablul boxei centrale din cutie .  

2. Aşezaţi boxa centrală conform secţiunii „Instrucţiuni de amplasare” de la pagina 11.  

3. Introduceţi cablul boxei centrale în partea din spate a boxei centrale.  

 

 

 
 

 

4. Introduceţi mufa turnată a cablului cu şase pini în conectorul cu şase pini FRONT-SPEAKERS 

de pe partea din spate a consolei. 
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instalarea boxelor din spate  
_______________________________________________________________________________ 

UNIFY® vă ghidează în procesul de instalare iniţială a boxelor din spate în etapa „Boxe fără fir” 

(consultaţi pagina 14).  

Dacă mutaţi sistemul dar aţi finalizat deja configurarea, consultaţi următoarele instrucţiuni în vederea 

reasamblării porţiunii din spate a sistemul dvs. home entertainment.  

 

De ce aveţi nevoie:  
 

Din cutia :      Din cutie :  

 
Boxe OmniJewelTM (2)      Baze OmniJewelTM (2)    Cabluri boxă spate (2) 

 

 

 

Din cutia :  Din cutia  :     Din cutia :  

 

 

 
 

Receivere wireless (2)   Cabluri de alimentare (2)    Şurubelniţă (1)  
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ANEXA A: REFERINŢĂ DE INSTALARE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identificarea setărilor de comutare pe receiverele wireless  
______________________________________________________________________________ 

Boxele dumneavoastră din spate se conectează la receiverele wireless pentru a comunica cu consola. 

Receiverele vin presetate la un canal stâng şi drept din cutie. Puteţi utiliza comutatorul de pe partea 

frontală a receiver-ului pentru reglarea setărilor canalului.  

1. Asiguraţi-vă astfel încât comutatorul de pe un receiver wireless să fie setat la L (stânga).  

2. Asiguraţi-vă astfel încât comutatorul de pe celălalt receiver wireless să fie setat la R (dreapta).  

 

 
 

Notă: Asiguraţi-vă că un receiver wireless este mereu setat la L (stânga) şi celălalt este setat la R 

(dreapta).  

 

Conectarea boxelor din spate  
_____________________________________________________________________________ 

1. Amplasaţi boxele conform secţiunii „Instrucţiuni de amplasare” de la pagina 11.  

2. Conectaţi şi ataşaţi bazele OmniJewelTM la boxele OmniJewelTM (consultaţi pagina 35). 

3. Introduceţi celălalt capăt al cablului cu doi pini în receiver-ul wireless.  

 Veţi auzi sau simţi un click.  

 

 
 

 

4.     Repetaţi paşii 1- 3 pentru conectarea celeilalte boxe.  
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Conectarea boxelor din spate la electricitate  
______________________________________________________________________________ 

 

1. Conectaţi un capăt al cablului de alimentare la receiver-ul wireless.  

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

 
 

 

3. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru configurarea celeilalte boxe.  

 

Realizarea unei conexiuni cu fir la boxele din spate  
_______________________________________________________________________________ 

 

Puteţi realiza o conexiune cu cablu electric prin utilizarea unui kit adaptor (vândut separat).  

Pentru a achiziţiona kit-ul, contactaţi distribuitorul dvs. local Bose®  sau vizitaţi www.Bose.com.  

 

ATENŢIE: Nu utilizaţi un cablu neautorizat pentru a conecta boxele la sistemul dvs. Bose. Utilizarea 

unor cabluri neautorizate poate deteriora sistemul dumneavoastră Bose precum şi componentele acestuia.  

 

 

Montarea boxelor  
____________________________________________________________________________________ 

Puteţi monta boxele pe console de perete, pe standuri de podea sau standuri de masă. Pentru 

achiziţionarea acestor accesorii, contactaţi distribuitorul dvs. local Bose® sau vizitaţi www.Bose.com 

 

AVERTIZĂRI:  

• Utilizaţi exclusiv hardware Bose pentru montarea boxelor. Utilizarea unor dispozitive de montare 

neautorizate poate duce la deteriorarea sistemului dvs. Bose precum şi a componentelor acestuia.  

• Firul boxei şi cablurile de interconectare incluse cu acest sistem nu sunt aprobate pentru instalare pe 

perete. Vă rugăm să verificaţi codurile locale privind construcţiile pentru tipul corect de fir şi cablu 

necesare pentru instalarea pe perete.  

 

 

http://www.bose.com/
http://www.bose.com/
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Înlocuirea bateriilor telecomenzii  
_______________________________________________________________________________ 

Înlocuiţi toate cele patru baterii când observaţi o scădere semnificativă a razei de acţiune sau când vedeţi 

că indicatorul LED al consolei are lumină roşie intermitentă (consultaţi pagina 25).  

 

1. Glisaţi pentru a deschide capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii.  

2. Instalaţi cele patru baterii AA (IEC LR6) de 1,5 V. Potriviţi simbolurile + şi – de pe baterii cu 

marcajele + şi – din interiorul compartimentului.  

 

 
 

3. Glisaţi la loc capacul compartimentului bateriei pentru a-l închide.  
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