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 Instrucţiuni de siguranţă importante 
Vă rugăm să citiți cu atenţie ghidul utilizatorului și să îl păstrați pentru 
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, aşa cum este marcat pe 
sistem, are rolul de a alerta 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. 

•Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în 
apropierea acestuia. 

•Înlocuiţi doar cu o baterie (sau baterii) alcalină AA (IEC LR06)  

 
ATENŢIE:Nu aduceţi nicio modificare neautorizată produsului; astfel de modificări pot 

compromite siguranţa,conformitatea de reglementare, performanţa sistemului şi 
pot anula garanţia.  

 
AVERTISMENT: Acest produs conţine material magnetic. Consultaţi-vă cu medicul 

dumneavoastră dacă aveţi întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să 
afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.  

 
NOTE: 
•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. 
•Acest produs trebuie utilizat în spaţii interioare. Nu este proiectat şi nici testat pentru 

utilizare în spaţii exterioare, în vehicule de recreere sau pe bărci. 
•Acest produs este proiectat a fi utilizat cu sursa de alimentare furnizată.  

 

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

Instrucţiuni de siguranţă importante  
1. Citiţi aceste instrucţiuni. 

2. Păstraţi aceste instrucţiuni. 
3. Acordaţi atenţie tuturor avertizărilor. 
4. Respectaţi toate instrucţiunile. 
5. Nu utilizaţi acest aparat lângă apă. 
6. A se curăţa doar cu un material uscat. 
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, 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.A se utiliza numai cu coșul, stand-ul, trepiedul, consola, sau masa specificate de către 

producător sau care sunt vândute împreună cu aparatul. Atunci când este utilizat un cărucior, 
aveți grijă atunci când deplasaţi ansamblul cărucior / aparat pentru a evita accidentele cauzate 
de răsturnare 

12.Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp 
13.Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal calificat. Operaţiunile de service sunt necesare atunci 

când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a 
ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiţii de ploaie 
sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos. 
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Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui 
să fie livrat către un centru de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea 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 

 
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv 

digital din Clasa B, conform Secţiunii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt 
concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în 
cazul unei instalări acasă. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie 
de frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, 
poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există 
nicio garanție că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. Dacă acest 
echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, 
care se pot determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este rugat să 
încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din măsurile următoare: 

•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 aparat digital din Clasa B este în conformitate cu ICES-003 din Canada.  

CANICES-3(B)/NMB-3(B) 

Acest dispozitiv este conform cu FCC şi limitele de expunere la radiaţii Industry Canada 
stabilite pentru publicul larg. Acesta nu trebuie co-amplasat sau să funcţioneze în combinaţie 
cu orice altă antenă sau emiţător. 

Acest echipament este în conformitate cu limitele de expunere la radiaţii FCC / IC stabilite 
pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat şi operat cu o distanţă minimă 
de 20 cm între radiator şi corpul dumneavoastră.  

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvenţă radio de putere joasă  

ArticolulXII 
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.  

ArticolulXIV 
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.
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Informaţii de reglementare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Vă rugăm să completaţi şi să îl păstraţi pentru arhiva dumneavoastră: 

Numerele de serie se regăsesc pe partea de jos a soundbar-ului şi pe ambalajul pentru 
telecomandă 

Număr de serie telecomandă: 

Număr de serie soundbar: 

Data achiziţie: 

Vă sugerăm să păstraţi chitanţa împreună cu acest ghid al utilizatorului 

 
Data de fabricaţie:Prima cifră cu caractere aldine în numărul de serie indică anul fabricației; "5" 
este 2005 sau 2015. 

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) CompanyLimited, PartC, Plan9, Nr.353 North 
RiyingRoad, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

Importator UE: Bose GP, CastleblayneyRoad, Carrickmacross, Irlanda 

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch,Room 905, 9F, Worldwide House,131 Min Sheng East Rd, 
Section3, Taipei,Taiwan,105 

 
 
 
 

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. 

Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association. 

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci 
comerciale ale Dolby Laboratories.  

Termenii HDMI şiHDMI 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.  

©2015Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, 
modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

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) 

PCBs X O O O O O 

Părţi metalice  X O O O O O 

Părţi plastice  O O O O O O 

Boxe  X O O O O O 

Cabluri  X O O O O O 

Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.  

O: 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.  
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 Despre sistemul dumneavoastră audio pentru TV  
 

Sistemul dumneavoastră audio pentru TV conferă un sunet clar, 
amplu dintr-un soundbar compact.  

 
Caracteristicile sistemului  

•Tehnologiile Videostage® şiTrueSpace® conferă multe din beneficiile 
experienţei de tip home theatre cu cinci difuzoare într-un singur soundbar.  

•Un soundbar atractiv, cu un design elegant, se potriveşte cu uşurinţă în  

faţa televizorului dumneavoastră.  

•Se conectează doar cu un singur cablu audio pentru o configurare facilă.  

•Telecomanda universală programabilă porneşte / opreşte televizorul 
dumneavoastră, decodorul de cablu/satelit şi sistemul printr-o simplă 
apăsare a unui singur buton.  

•Streaming de muzică de la dispozitivele Bluetooth® . 

•Reţine până la opt dispozitive Bluetooth în lista sa de cuplare.  

•Se conectează cu până la două dispozitive Bluetooth 
pentru o comutare uşoară între dispozitive.  

•Inel de montare pentru a ascunde cablul de alimentare în spatele TV-ului 
dumneavoastră montat.  

•Soundbar-ul poate fi montat pe perete (kit-ul de montare este disponibil separat). 
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Despachetare 
 

Despachetaţi cu grijă cutia şi verificaţi existenţa următoarelor componente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soundbar Sursă de alimentare şi cablu  

 
 
 

 
 

Cablu optic Cablu coaxial 
(doar pentru Europa) 

Telecomandă universală 
(baterii furnizate) 

 

 

Poate fi livrat  cu mai multe cabluri de alimentare. Este furnizat cablul de alimentare 
corespunzător pentru regiunea dumneavoastră.   
 

Notă: În cazul în care orice parte a sistemului este deteriorată, nu încercaţi să 
o folosiţi. Contactaţi distribuitorul dumneavoastră Bose® autorizat sau 
serviciul clienţi Bose. Consultaţi fişa cu datele de contact din cutie.  



Introducere 

Română-9 

 

 

 

Amplasare soundbar 
 

•Aşezaţi soundbar-ul pe picioare în faţa TV-ului dumneavoastră.  

•Nu aşezaţi TV-ul peste soundbar.  

•Asiguraţi-vă că există o priză de curent alternativ (reţea) în apropiere.  

Pentru a evita interferenţa wireless:  

•Menţineţi alte echipamente fără fir la distanţă de soundbar.  

•Aşezaţi soundbar-ul în afara şi departe de dulapuri metalice, alte componente 
audio/video şi surse directe de căldură.  

 
Exemplu de amplasare a soundbar-ului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montarea pe perete a soundbar-ului   
 

Puteţi monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziţiona kit-ul de montare pe 
perete WB-120, contactaţi distribuitorul dumneavoastră Bose® local sau vizitaţi 
www.Bose.com.  

După montarea pe perete şi configurarea soundbar-ului, faceți reglajele audio 
pentru un sunet mai bun al başilor (consultaţi pagina 30).  

ATENŢIE: Nu utilizaţi niciun alt dispozitiv pentru montarea soundbar-ului.  



Configurarea sistemului  
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Opţiuni de cablu 
 

Conectaţi TV-ul dumneavoastră la soundbar utilizând una din cele două 
opţiuni de cablu digital. Cablul optic reprezintă metoda recomandată pentru 
conectare.  
Notă: În cazul în care TV-ul dumneavoastră nu are un conector optic sau coaxial,  

consultaţi secţiunea „Configurare alternativă” de la pagina 24.  

1. Pe partea din spate a TV-ului dumneavoastră, localizaţi panoul conectorului 
Audio OUT (digital).  

Notă: Trebuie să conectaţi cablul audio prin panoul 

conectorului Audio OUT.  
 

Este posibil ca panoul conectorului TV-ului dumneavoastră să 
nu arate exact aşa la fel ca în imagine. Căutaţi forma sau 
culoarea (coaxial) conectorului.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Opţiunea1: 

Cablu optic (audio digital)   
Metoda recomandată de 
conectare. 

Opţiunea2: 
Cablu coaxial (audio digital) 
A se utiliza în cazul în 
care nicio ieşire optică 
nu este disponibilă. 

 
2. Alegerea cablului audio.  

 

Conectarea TV-ului dumneavoastră  
 

Introduceţi un capăt al cablului audio în conectorul Audio OUT (digital) corect la TV-
ul dumneavoastră.  
ATENŢIE: Dacă folosiţi un cablu optic, îndepărtaţi capacele de protecţie de la ambele  

capete. Introducerea ştecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa  
şi/sau conectorul.   
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Conectarea soundbar-ului 
 

După conectarea cablului audio la TV-ul dumneavoastră, conectaţi celălalt 
capăt la soundbar. Utilizaţi doar un cablu audio.  

Pentru instrucţiuni privind conectarea cablului coaxial, a se consulta pagina 12.  

 
Opţiunea1: Cablul optic (de preferat) 

ATENŢIE:  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat capacul de protecţie de la ambele 
capete. Introducerea ştecherului folosind o orientare eronată poate 
deteriora mufa şi/sau conectorul.    

1. Ţineţi mufa cablului optic cu sigla Bose către în jos.  

2. Aliniaţi mufa cu conectorul Optic de pe soundbar şi introduceţi mufa cu 
grijă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uşiţă cu balamale  

 
 

Notă: Conectorul are o uşiţă cu balamale care se balansează spre interior 
atunci când se introduce mufa.  

3. Împingeţi cu fermitate mufa în conector până când auziţi sau simţiţi un click.  
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Opţiunea 2: Cablul coaxial 

Introduceţi celălalt capăt al cablului coaxial în conectorul Coaxial de pe 
soundbar.  
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Conectare la sursa de alimentare 
 

1. Conectați sursa de alimentare în conectorul de alimentare (Power). 
 
 
 

3 
 

 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introduceţi un capăt al cablului de alimentare în sursa de alimentare.  

3. Introduceţi celălalt capăt într-o priză cu curent alternativ (reţea).  

Soundbar-ul emite un ton.  

 
Inel de montare  

Pentru a ascunde cablul de alimentare în spatele TV-ului dumneavoastră, 
utilizaţi inelul de montare. Ataşaţi inelul de montare la dispozitivul de montare 
a TV-ului pe perete utilizând curele autoblocante (nu sunt incluse în pachet). 
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Oprirea boxelor TV-ului dumneavoastră  
 

Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele de la 

TV-ul dumneavoastră.  

Consultaţi manualul de instrucţiuni al TV-ului 

dumneavoastră pentru mai multe informații.  

 

Pornirea soundbar-ului   
 

1. Porniţi TV-ul dumneavoastră.  

2. În cazul în care utilizaţi un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă 
secundară, porniţi acea sursă.  

3. Apăsaţi butonul de Pornire ( ) de pe telecomandă.  

Indicatorul de status are o lumină verde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicator de status  

 
4. Verificaţi soundbar-ul emite sunet.  

Notă: În cazul în care nu auziţi sunet provenit de la soundbar, consultaţi secţiunea 
„Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.  

 
Confirmare că boxele TV-ului sunt oprite 

1. Apăsaţi butonul MUTE (   ) de pe telecomandă. 

2. Verificaţi să nu se audă niciun sunet de la TV.  

Notă: Dacă se aude sunet provenind de la TV-ul dumneavoastră, consultaţi secţiunea 
„Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.  
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Butoanele telecomenzii 
 

Utilizaţi telecomanda pentru a controla sursele conectate la sistemul 
dumneavoastră, pentru a regla volumul sistemului, schimbarea canalelor, 
utilizarea funcţiilor de redare, activarea funcţiilor decodorului de cablu/satelit şi 
derularea meniurilor sursei.  

 

 
 
 
 

Selectarea sursei 

 
Selectează o 
sursă conectată 
la TV-ul 
dumneavoastră 

 
 
 
 

Pad de navigare 

controlează 
opţiunea Bluetooth®  
 

Porneşte/opreşte 
soundbar 

 
 
 
Porneşte/opreşte o 
sursă selectată 

 

 
 
 

Enumeră 
programe DVR 
înregistrate 

 

Comenzi başi 

 

Mod dialog 
Comenzi volum  

Canal anterior, 
capitol sau piesă 

 

Comenzi 
de redare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Format imagine TV  

 
 
 

Subtitrare pentru 
persoane cu 
dizabilităţi 

 
Mod teletext 
 

Butoane funcţionale 
(consultaţi pagina 17) 
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Programarea telecomenzii universale  
 

Puteţi programa telecomanda universală pentru a controla sursa dumneavoastră, cum ar fi 

un TV, DVD/player, Blu-rayDisc
™

, decodor de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR, prin 
introducerea codului pentru marca sursei dumneavoastră. Pot exista mai multe coduri pentru 
sursa dumneavoastră. Este posibil să trebuiască să efectuaţi această procedură de mai 
multe ori pentru a localiza codul corect.  

 

Localizarea codului sursei dumneavoastră 

1. Porniţi sursa dumneavoastră.  

2. Localizaţi codul pentru marca sursei dumneavoastră în Cartea cu coduri ale dispozitivelor-
sursă pentru telecomenzi universale (furnizată).  

 
Introduceţi codul sursei dumneavoastră  
1. Pe telecomandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul corespunzător al sursei până 

când toate cele şase butoane ale sursei sunt aprinse, apoi eliberaţi.  
Spre exemplu, pentru programarea TV-ului dumneavoastră, apăsaţi şi menţineţi 
apăsat            până când toate cele şase butoane ale sursei sunt aprinse, apoi 
eliberaţi.  
Butonul corespunzător al sursei continuă să fie aprins.  

2. Pe tastatura cu numere a telecomenzii introduceţi codul pentru marca sursei 
dumneavoastră şi apăsaţi + pe butonul de volum.  

 

Testarea codului sursei dumneavoastră  

1. Testaţi sursa dumneavoastră pentru funcţiile de bază. Urmaţi instrucţiunile 

pentru sursa dumneavoastră:  

•TV:apăsaţi butoanele de canal. Apăsaţi .                  Apare apoi meniul cu setări. 
Apăsaţi     şi    pentru a naviga. 

•Decodor de cablu /satelit: Apăsaţi.                  Apare apoi ghidul de                    

programare. Apăsaţi     şi      pentru a naviga. 

•DVD sau player Blu-rayDisc™:Apăsaţi               . Apare apoi meniul cu setări. 
Apăsaţi      şi        pentru a naviga. 

•Sistem de jocuri: apăsaţi    și  pentru a naviga în meniu.  

2. În funcţie de răspunsul sursei dumneavoastră la funcţiile de bază:  

•Telecomanda răspunde cu acurateţe: apăsaţi                 pentru a ieşi din 

programare şi a salva setările.  

•Telecomanda nu răspunde sau nu răspunde cu acurateţe:  
– Dacă butonul sursei dumneavoastră se aprinde: apăsaţi + pe butonul de volum pentru 

a trece la codul următor. Repetaţi paşii 1-2 din “Testarea codului sursei 
dumneavoastră”.Poate fi necesar să repetaţi această procedură de 30 de ori sau chiar 
mai multe.Dacă toate cele şase butoane clipesc de trei ori, aţi parcurs toate codurile 
pentru sursa dumneavoastră. 

– Dacă butonul sursei dumneavoastră este oprit: telecomanda dumneavoastră a ieşit 
din modul de programare. Repetaţi paşii 1-2 din secţiunea “Introduceţi codul sursei 
dumneavoastră” şi paşii 1-2 din secţiunea “Testarea codului sursei dumneavoastră”. 

Sfat: După ce ieşiţi din modul de programare, apăsaţi butonul corespunzător sursei 

pentru a utiliza sursa.  

Notă: Este posibil ca sursa dumneavoastră să nu fie compatibilă cu comenzile telecomenzii 

universale. Consultaţi manualul de utilizare al sursei dumneavoastră pentru mai 

multe informaţii.  
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Particularizarea butonului de pornire  

Puteţi particulariza (butonul de pornire)     de pe telecomanda dumneavoastră 
pentru pornirea/oprirea soundbar-ului, TV-ului şi decodorului de cablu/satelit 
de manieră simultană.  

1. Programaţi telecomanda dumneavoastră pentru a controla TV-ul şi decodorul de 

cablu/satelit (consultaţi pagina 16).  

2. Apăsaţi CBL-SAT şi TV simultan şi menţineţi apăsat timp de 10 secunde.  

Ambele butoane se aprind intermitent de trei ori.  

 

Resincronizarea decodorului de cablu/satelit şi TV  
 

Este posibil ca după particularizarea butonului de pornire, decodorul 
dumneavoastră de cablu/satelit şi TV-ul să nu mai fie sincronizate şi să nu mai 
pornească/oprească simultan. Urmaţi paşii următori pentru resincronizarea 
soundbar-ului.  

1. Apăsaţi butonul de alimentare pentru sursa care nu este sincronizată.  

2. Apăsaţi                pentru pornirea/oprirea sursei.  

3. Apăsaţi       .  

Sursele dumneavoastră pornesc/se opresc simultan.  

 

Comutarea între surse 
 

Puteţi comuta între o sursă şi alta prin apăsarea butonului corespunzător 
sursei de pe telecomandă.  

 

Notă: Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi programat sursele corect.  

1. Apăsaţi butonul pentru sursa pe care doriţi să o controlaţi.  

Butonul sursei se aprinde.  

2. Apăsaţi  

Sursa se aprinde.  

3. Apăsaţi               şi selectaţi intrarea corectă la TV-ul dumneavoastră.  

 

Butoanele funcţionale  
 

Butoanele de culoare roşie, verde, galbenă şi albastră de pe telecomandă 
corespund butoanelor funcţionale cu coduri de culori de pe decodorul de 
cablu/satelit sau funcţiile de teletext.  

•Funcţiile decodorului de cablu/satelit: consultaţi manualul de instrucţiuni al 
decodorului de cablu/satelit.  

•Funcţiile teletext: corespund numerelor paginilor cu coduri de culori, titlurilor 
sau comenzilor rapide ale unui afişaj de teletext.  
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Reglarea volumului  
 

Pe telecomandă:  

•Apăsaţi + pentru creşterea volumului.  

•Apăsaţi – pentru scăderea volumului. 

•Apăsaţi        pentru dezactivarea sau activarea sunetului.  

Notă: în cazul în care auziţi sunet provenind de la TV, consultaţi secţiunea 

„Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.   

 

Reglarea nivelului başilor   
 

1. Apăsaţi butonul pentru Bas 

Indicatorul de status clipeşte de trei ori.  

2. Pe telecomandă:  

•Apăsaţi + pentru a creşte nivelul başilor.  

•Apăsaţi  – pentru a scădea nivelul başilor.  

3. Apăsaţi butonul pentru Bas  

Indicatorul de status clipeşte de trei ori cu lumină albă intermitentă şi 
soundbar-ul vă salvează setările.  

Notă: Pentru o calitate optimă a sunetului pentru programele doar cu mod dialog, 
precum programele de ştiri şi talk show, consultaţi pagina 19.  

 
Reconfigurarea nivelului başilor  

Pe telecomandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat             timp de cinci secunde pentru a reseta 

nivelul başilor la setările originale din fabrică. 
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Mod dialog  
 

Modul dialog asigură o calitate optimă a sunetului pentru programele doar cu mod 

dialog, precum programele de ştiri şi talk show, prin scăderea setărilor başilor 

soundbar-ului.  

Apăsaţi butonul de dialog      pentru a comuta între modul dialog şi setările audio 
prestabilite.  

Indicatorul de status are lumină portocalie atunci când este activat modul dialog.  

 

Pornire automată   
 

Puteţi seta soundbar-ul să pornească de fiecare dată când se primeşte un semnal 
audio.  

Notă: Soundbar-ul se opreşte după 60 minute de lipsă activitate.  

Apăsaţi şi menţineţi apăsat      de pe telecomandă timp de cinci secunde pentru 
a comuta între pornirea automată şi setările de pornire implicite.  

Indicatorul de status are lumină portocalie slabă când soundbar-ul este oprit şi 
este activat modul de pornire automată (auto-wake).  

 

Programarea unei telecomenzi care nu este 
marca Bose   

 

Puteţi programa o telecomandă care nu este marca Bose, precum telecomanda 
de la decodorul de cablu/satelit, pentru controlul soundbar. Consultaţi manualul 
de instrucţiuni al telecomenzii dumneavoastră care nu este marca Bose sau site-
ul web de cablu/satelit pentru instrucţiuni.  

Odată programată, telecomanda care nu este marca Bose realizează funcţiile de 
bază cum ar fi pornirea/oprirea şi volumul.  
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Bluetooth®
 

 

Cuplarea unui dispozitiv Bluetooth® 
 

Tehnologia fără fir Bluetooth® vă permite să faceţi streaming cu muzică de pe 
smartphone-uri, tablete, calculatoare sau alte dispozitive audio la soundbar-ul 
dumneavoastră.  

Înainte de a face streaming cu muzică de la un dispozitiv Bluetooth trebuie să 
cuplaţi dispozitivul dumneavoastră cu soundbar-ul.  

1. Pe telecomandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat     până când indicatorul 
Bluetooth are o lumină intermitentă albastră.      

Asiguraţi-vă că indicatorul Bluetooth are o lumină intermitentă albastră înainte 

de cuplarea dispozitivului dumneavoastră.  

2. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth activaţi opţiunea Bluetooth.  

Sfat: Opţiunea Bluetooth se găseşte de obicei în Setări. O pictogramă roată  

(    ) reprezintă adesea Setările pe ecranul Home.  
 

 
 

3. Selectaţi Bose Solo 5 system din lista dispozitivului dumneavoastră.  

Odată cuplat, Bose Solo 5 system apare conectat în lista dispozitivului.  

4. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, redaţi muzica pentru a face 

streaming la soundbar.  

 
Dacă nu puteţi cupla dispozitivul dumneavoastră  

Poate fi necesar să ştergeţi lista de cuplare Bluetooth a soundbar-ului (a se consulta 

pagina 21).  

După ce ştergeţi lista, încercaţi din nou cuplarea.  

A se consulta secţiunea"Rezolvarea problemelor” de la pagina 29 pentru mai multe informaţii. 
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Bluetooth®
 

 

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth® cuplat  
 

Puteţi face streaming audio de la un dispozitiv Bluetooth la soundbar.  

Note: Dacă sunt mai multe dispozitive stocate în lista de cuplare a soundbar, poate 
dura un minut sau două pentru conectarea dispozitivului cuplat. Indicatorul 
Bluetooth al soundbar-ului arată statusul de conectare (a se vedea pagina 
22).  

1. Pe telecomandă apăsaţi    .  

Soundbar-ul se conectează la ultimele două dispozitive cu care 
s-a făcut streaming la soundbar.  

2. Odată conectat la dispozitivul Bluetooth, redaţi muzica.  
 

Dacă nu puteţi face streaming audio de la un dispozitiv cuplat  

Este posibil ca soundbar-ul să fi pierdut conexiunea cu dispozitivul dumneavoastră. 
Verificaţi indicatorul Bluetooth al soundbar-ului. În cazul în care dispozitivul cuplat 
nu se află în raza de acţiune a soundbar-ului, mutaţi dispozitivul în raza de acţiune.  

 

Comutarea între dispozitive cuplate  
 

Soundbar-ul suportă o conectivitate multipunct, ceea ce vă permite o comutare 
facilă între dispozitive conectate pentru redarea fişierelor muzicale.  

Ultimele două dispozitive care au făcut streaming la soundbar rămân conectate. În 
timpul redării, puteţi întrerupe sunetul la dispozitivul de streaming, şi apoi să redaţi 
muzica de la un alt dispozitiv conectat.  

1. Întrerupeţi redarea fişierelor de muzică de la dispozitivul de streaming.  

2. Pe un alt dispozitiv conectat, redaţi muzica.  

3. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a comuta între dispozitivele conectate.  

 

Ştergerea listei de cuplare Bluetooth®
 

a soundbar-ului   
 

În momentul în care cuplaţi dispozitivul dumneavoastră Bluetooth® la soundbar, 
conexiunea este stocată în lista de cuplare a soundbar-ului. Este posibil să fie 
necesar să ştergeţi lista de cuplare în cazul în care nu puteţi realiza conectarea la 
un dispozitiv. Odată ce aţi şters lista, trebuie să cuplaţi dispozitivul încă o dată.   

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat      timp de 10 secunde, până când indicatorul 

Bluetooth are lumină intermitentă albastră.  

2. Pe dispozitivul dumneavoastră mobil, ştergeţi Bose Solo 5 system din meniul 

Bluetooth.  

Soundbar-ul emite un ton şi este gata să fie cuplat la un dispozitiv (a se vedea 
pagina 20).  
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Obţinerea de informaţii despre sistem  
 

Indicatori soundbar  
 

Indicatorii de status şi Bluetooth®  de pe partea din faţă a soundbar-ului 
furnizează informaţii cu privire la activitatea soundbar-ului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Indicator
Status  

Indicator Bluetooth®
 

 

 
 

Indicator status  
 

Activitate indicator  Stare sistem  

Off Soundbar oprit (standby) 

 Verde  Lumină continuă: Soundbar-ul este pornit  

Lumină intermitentă: Soundbar-ul are sunetul 
dezactivat  

Portocaliu Lumină slabă: Standby, pornirea automată este activată  

Lumină continuă: Mod dialog  

Lumină intermitentă: Mod dialog, soundbar-ul are sunet 
dezactivat  

Roşie  Eroare sistem: Apelaţi Serviciul clienţi Bose. 
Consultaţi fişa cu datele de contact din cutie.  

 

Indicator Bluetooth® 
 

Activitate indicator  Stare sistem  

Albastru Lumină intermitentă: Gata de cuplare 

Alb Lumină intermitentă: în curs de conectare 

Lumină continuă: Conectat 
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Este posibil să utilizaţi o metodă alternativă de configurare din următoarele motive:  

•Lipsa sunetului de la o sursă (surse) conectată(e) la TV-ul dumneavoastră.  

•Lipsa unui conector optic sau coaxial la TV-ul dumneavoastră.  

 
Lipsa sunetului de la o sursă (surse) conectată(e) la TV-ul 
dumneavoastră  

Unele aparate TV nu emit sunet de la surse conectate la soundbar. Utilizaţi o 
metodă de configurare alternativă pentru o conectare directă a sursei (surselor) 
dumneavoastră la soundbar.  

 

Problemă Ce trebuie să faceţi 

Lipsă sunet de la o sursă conectată la 
TV-ul dumneavoastră  

Conectaţi sursa dumneavoastră la soundbar 
utilizând una din cele două opţiuni de cablu (A se 
vedea pagina 24).  

Lipsă sunet de la două 
surse conectate la TV-ul 
dumneavoastră  

Conectaţi sursele dumneavoastră la soundbar 
utilizând Opţiunea 1 sau Opţiunea 2 (A se vedea 
pagina 26).  

 

Lipsă conector optic sau coaxial la TV-ul dumneavoastră  

Unele aparate TV nu au conectori optici sau coaxiali. Utilizaţi o metodă de 
conectare alternativă pentru conectarea TV-ului dumneavoastră la soundbar.  

 

Problemă Ce trebuie să faceţi  

TV-ul are doar un conector analog  Conectaţi TV-ul utilizând un cablu RCA stereo 
de 3,5 mm (nu este furnizat). (Consultaţi pagina 
25).  

TV-ul  are doar un conector de căşti  Conectaţi TV-ul dumneavoastră utilizând un cablu 
stereo de 3,5 mm (nu este furnizat). (Consultaţi 
pagina 28).  

TV nu are ieşiri audio  Utilizaţi ieşirile audio de pe altă sursă, cum ar fi 
decodorul de cablu / satelit pentru conectare la 
soundbar. (Consultaţi pagina 24).  
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Conectarea unei surse la soundbar  

Dacă nu obţineţi sunet de la o sursă, cum ar fi DVD/player Blu-ray Disc™, 
decodor de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR, conectată la TV-ul 
dumneavoastră, conectaţi-o la soundbar. Utilizaţi doar un cablu audio.  

ATENŢIE: Dacă folosiţi un cablu optic, îndepărtaţi capacele de protecţie de la ambele  

capete. Introducerea ştecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa 
şi/sauconectorul.  

1. Pe partea din spate a sursei dumneavoastră, localizaţi panoul conectorului 
AudioOUT (digital).  

 
 
 
 
 
 
 
 

AudioOUT 
Panou conector sursă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panou conector Soundbar  

 
2. Alegeţi un cablu audio.  

3. Dacă nu aţi făcut-o încă, deconectaţi TV-ul dumneavoastră de la soundbar.  

4. Conectaţi cablul audio de la panoul conectorului AudioOUT (digital) al 

decodorului de cablu/satelit la soundbar.  
 

Notă: Nu deconectaţi cablul video al sursei, cum ar fi un cablu HDMI™, de la 
TV-ul dumneavoastră.  
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Conectarea conectorului analog al unei surse la soundbar  

În cazul în care sursa dumneavoastră nu are un conector optic sau coaxial, şi are 
doar conectori analogici (roşu şi alb), utilizaţi un cablu stereo RCA de 3,5 mm (nu 
este furnizat) pentru conectare la soundbar.  

1. Dacă nu aţi făcut-o deja, deconectaţi TV-ul dumneavoastră de la soundbar.  

2. Introduceţi cablul analog RCA la conectorii AudioOUT RCA (roşu şi alb) la sursa 

dumneavoastră.  

3. Introduceţi mufa stereo la conectorul AUX al soundbar-ului.  
 
 

AudioOUT 
Panou conector sursă 

 
cablu 3.5 
mm la RCA 
(nu este 
furnizat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panou conector soundbar  
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Conectarea a două surse la soundbar  

Dacă nu se obţine niciun sunet de la nicio sursă (cum ar fi DVD/player, Blu-ray 
Disc™, decodorul de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR) conectată la TV-ul 
dumneavoastră, conectaţi-o la soundbar. Utilizaţi doar un cablu audio pentru 
fiecare sursă.  

1. Pe partea din spate a fiecărei surse, localizaţi panoul conectorului  AudioOUT 

(digital).  

2. Alegeţi un cablu audio separat pentru fiecare sursă utilizând fie Opţiunea 1 fie 

Opţiunea 2 (a se vedea pagina 27).  

Notă: TREBUIE să utilizaţi fie Opţiunea 1 fie Opţiunea 2. Nu utilizaţi cablul 
coaxial şi cablul optic în acelaşi timp.  

3. Dacă nu aţi făcut-o deja, deconectaţi TV-ul dumneavoastră de la soundbar.  

4. Conectaţi separat cablul audio ales de la fiecare panou al conectorului Audio 
OUT (digital) al sursei la soundbar.  

Notă: Nu deconectaţi cablul video al sursei dumneavoastră, cum ar fi cablul 
HDMI™ de la TV-ul dumneavoastră.  

Opţiunea 1 
Această figură prezintă conexiunile a două surse utilizând un cablu optic și un cablu 
stereo de 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).  

ATENŢIE: Dacă utilizaţi un cablu optic, îndepărtaţi capacele de protecţie de la ambele 

capete. Introducerea ştecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa şi/sau 
conectorul. 

 

AudioOUT 
Sursa1 

AudioOUT 
Sursa2 

 
 
 
 
 
 
 

cablu stereo 3.5 
mm la RCA (nu 
este furnizat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panou conector soundbar
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Opţiunea2 
Această figură prezintă conexiunile a două surse utilizând un cablu coaxial şi un cablu 
stereo 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).   

 
AudioOUT 
Sursa1 

 
AudioOUT 
Sursa2 

 
 
 
 
 
 
 

cablu stereo 3.5 
mm  la RCA (nu 
este furnizat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panou conector soundbar  
 

 

Utilizarea a două surse conectate la soundbar  

Opriţi sursele când nu sunt utilizate. Pentru ca o sursă să transmită sunet la 
soundbar, cealaltă sursă trebuie să fie oprită.  
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Conectarea unui conector de căşti TV la soundbar  

Dacă TV-ul dumneavoastră are doar un conector pentru căşti, utilizaţi un 
cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat) pentru a-l conecta la soundbar.  

1. Introduceţi mufa stereo la conectorul căştilor TV.  

2. Introduceţi celălalt capăt al cablului în conectorul AUX la soundbar-ul 

dumneavoastră.  

3. Asiguraţi-vă că boxele TV-ului sunt pornite. Consultaţi manualul de 
instrucţiuni al TV-ului pentru mai multe informaţii.  

4. Pentru a asigura un control optim al volumului de la soundbar,  

•Setaţi  volumul TV-ului la 75% din puterea 
maximă.  

•Apoi, setaţi nivelul volumului soundbar-ului utilizând telecomanda.  
 
 

AudioOUT 
Panou conector căşti TV  
(sau altă ieşire audio variabilă) 

 
 

 
cablu stereo 3.5 mm 
(nu este furnizat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panou conector soundbar  
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Rezolvarea problemelor  
Problema Ce trebuie să faceţi  

Lipsă alimentare  •Securizaţi ambele capete ale cablului de alimentare.  

•Cuplaţi cablul de alimentare la o priză cu curent alternativ (reţea).  

•Scoateţi cablul de alimentare pentru cel puţin un minut şi apoi 
reconectaţi.  

Lipsă sunet  •Activaţi sunet la soundbar.  

•Creşteţi volumul.  

•Conectaţi cablul audio într-un conector la TV-ul marcat Audio Output 
sau Audio OUT, nu Audio Input sau Audio IN.  

•Utilizaţi doar un cablu audio.  

•Securizaţi toate conexiunile cablului şi asiguraţi-vă că acestea sunt 
corecte.  

•Dacă utilizaţi un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă 
secundară pentru sunet, selectaţi intrarea corectă la TV.  

•Activaţi ieşirea audio a TV-ului dumneavoastră şi selectaţi setarea 
corectă, cum ar fi Stereo sau 5.1. Channel Audio. Consultaţi manualul 
de instrucţiuni al TV-ului dumneavoastră pentru mai multe informaţii.  

•Utilizaţi o configurare alternativă (a se vedea pagina 23).  

•Dacă realizaţi conectarea la două surse:  

– Opriţi cealaltă sursă.  

– Aveţi grijă să nu utilizaţi un cablu optic şi un cablu coaxial.  

•Dacă soundbar-ul este conectat la o ieşire de TV marcată VARIABILĂ 
(VAR), opriţi boxele TV-ului, setaţi volumul TV-ului la 75% din 
puterea maximă şi activaţi sunetul TV-ului.  

•În cazul în care realizaţi conectarea printr-o ieşire a căştilor TV, măriţi 
volumul TV-ului până la limita maximă.  

•Deconectaţi cablul de alimentare cel puţin un minut şi apoi 
reconectaţi.  

Nu se poate reda 
prin Bluetooth®

 

•La soundbar:  

–Cuplaţi un dispozitiv (consultaţi pagina 20).  

–Ştergeţi lista de cuplare a soundbar-ului (consultaţi pagina 21).  

–Încercaţi să cuplaţi un alt dispozitiv.  

•Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth:  

–Dezactivaţi şi activaţi opţiunea Bluetooth.  

–Ştergeţi soundbar-ul din meniul Bluetooth.  

–Utilizaţi o altă sursă de muzică.  

–Verificaţi dispozitivul dumneavoastră Bluetooth pentru compatibilitate. 
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră 
Bluetooth.  

•Creşteţi volumul soundbar-ului, al dispozitivului 
dumneavoastră mobil şi sursa de muzică.  

•Asiguraţi-vă că utilizaţi dispozitivul corect.  

•În cazul în care sunt conectate mai multe dispozitive Bluetooth, 
puneţi pe pauză primul dispozitiv de streaming.  

•Deconectaţi alte dispozitive Bluetooth dacă nu sunt utilizate.  

•Consultaţi secţiunea „Lipsă sunet” de mai sus ori „Sunet distorsionat” de 
la pagina 30.  
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Problemă Ce trebuie să faceţi  

Sunet distorsionat  •Securizaţi conexiunile cablului la soundbar şi TV (sau alte 
surse conectate).  

• Dacă soundbar-ul este conectat la o ieşire TV marcată VARIABILĂ 
(VAR), reduceţi volumul TV-ului.  

•Utilizaţi setarea alternativă (consultaţi pagina 23).  

•Dacă montaţi soundbar-ul pe perete, reglaţi sunetul (consultaţi 
secţiunea „Reglarea sunetului pentru montare pe perete”).  

•Scoateţi din priză cablul de alimentare cel puţin un minut şi apoi 
reconectaţi.  

Telecomanda nu 
este compatibilă 
sau nu 
funcţionează  

•Verificaţi bateriile pentru a vedea dacă sunt instalate corect sau dacă 
trebuie înlocuite (consultaţi pagina 31).  

•Îndreptaţi telecomanda direct către soundbar.  

•Verificaţi ca indicatorul de status să clipească atunci când 
apăsaţi butonul telecomenzii pentru volum sau dezactivare a 
sunetului.  

•Scoateţi din priză cablul de alimentare cel puţin un minut şi apoi 
reconectaţi.  

Sunetul vine de la 
TV  

•Opriţi difuzoarele TV-ului (consultaţi pagina 14).  

•Dezactivaţi sunetul sau reduceţi volumul TV-ului dumneavoastră.  

Indicatorul de 
status este roşu 

•Eroare de sistem: Contactaţi Serviciul clienţi Bose. Consultaţi fişacu 
date de contact din cutie.   

 
Reglarea semnalului audio pentru montare pe perete  

După montarea pe perete a soundbar-ului, reglaţi sunetul pentru un sunet 

mai bun al başilor.  

Apăsaţi şi menţineţi apăsat     timp de cinci secunde.  

Sfat:Dacă scoateţi soundbar-ului de pe perete, continuaţi să reveniţi la setările 
audio implicite ale soundbar-ului. 
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Înlocuirea bateriilor la telecomandă 
 

Înlocuiţi ambele baterii atunci când telecomanda nu mai funcţionează sau raza sa 
de acţiune pare redusă. Utilizaţi baterii alcaline.  

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

spate a telecomenzii.  

2. Scoateţi cele două baterii.  

3. Aruncaţi bateriile în conformitate cu reglementările din regiunea dumneavoastră.  

4. Introduceţi două baterii AA (IEC-LR6) de 1,5 V sau echivalente. Potriviţi 

simbolurile + şi – de pe baterii cu marcajele + şi – din interiorul compartimentului.  

5. Glisaţi la loc capacul compartimentului bateriilor.  
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Curăţare  
 

•Curăţaţi suprafaţa sistemului cu un material moale, uscat.  

•Nu utilizaţi niciun fel de spray în apropierea sistemului. Nu utilizaţi solvenţi, 
substanţe chimice sau soluţii de curăţare care conţin alcool, amoniac sau 
substanţe abrazive.  

•Nu permiteţi ca lichidele să pătrundă în deschideri.  

 

Serviciul clienţi   
 

Pentru asistenţă suplimentară vă rugăm să contactaţi Serviciul clienţi Bose. 
Consultaţi fişa cu date de contact din cutie.  

 

Garanţie 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   
 

Putere de intrare  

Intrare: 20VDC, 30WMAX. 
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