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TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
Lugege neid juhiseid.
Hoidke need juhised alles.
Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
Järgige kõiki juhiseid.
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
Ärge kasutage masinates või paatides.
LAHTIPAKKIMINE
Teie uue LifeStyle Home Entertainment süsteemi osad on pakitud kolme erinevasse
kihti, kus mõnes on lausa mitu erinevat osa. Iga karp on märgitud ikoonidega, mis
näitab mis karbis sees on.
KIHT 1: Konsool, HDMI-kaabel, Universaalne pult, 4x AA patareid.
KIHT 2: Konsooli toiteallikas, toitejuhe, manuaal.
KIHT 3: 4x OmniJewel kõlarid, 4x OmniJewel alused, eesmise kaabel, tagumise kõlari
kaabel, OmniJewel kesmine kõlar, keskmise kõlari kaabel, 4x kleepuvad kõlarialused,
ADAPTiQ peakomplekt, kruvikeeraja, IR väljastaja, optiline kaabel.
KIHT 4: 2x juhtmevabad vastuvõtjad, Acoustimass juhtmeta bassimoodul.
SEADISTAMISE JUHEND
Hoidke teied juhtmevabad seadmed süsteemist vähemalt 0.3 – 0.9 m kaugusel.
Konsool – Asetage konsool enda teiste tarvikute lähedusse. Soovitatavalt televiisori
lähedusse; Ärge asetage televiisorit, et midagi muud konsooli peale; Pane konsool
hea ventilisatsiooniga ruumi; Veenduge, et pistik oleks olemas.
Acoustimass juhtmevaba bassimoodul – Seadke bassimoodul kummist jalgadele
püsti ning sama seina äärde, kus Teie televiisor on; Veenduge, et pinnas oleks tasane
ja stabiilne. Vibratsioonid võivad libedatel pinnastel bassimoodulit liigutada; Hoidke
bassimooduli esikülg teistest kehadest vähemalt 8 cm kaugusel; Veenduge, et pistik
oleks olemas.
Eesmised kõlarid – Asetage üks kõlar paremale ja teine vasakulepoole televiisorit.
Keskmine kõlar – Asetage keskmine kõlar kummist jalgadel stabiilsele pinnasele
televiisori kohale või alla.
Tagumised kõlarid/juhtmevabad vastuvõtjad – Parimaks heli kvaliteediks, asetage
tagumised kõlarid nii, et need oleksid istuvate inimeste taga ja nii hargnenud, kui
ruumis võimalik; Veenduge, et ühel juhtmevabal vastuvõtjal on nupp pandud L (vasak)
peale ja teine R (parem) peale; Asetage kõlar ja L juhtmevaba vastuvõtja teleka poole
vaadates vasakule ning teine kõlar ja R juhtmevaba vastuvõtja teleka poole vaadates
paremale.
UNIFY SÜSTEEMI ÜLEVAADE
UNIFY intelligentne integratsioonisüsteem juhatab teid läbi esialgseülesseadmise
protsessi. Süsteemi ülesseadmine võtab kuni tund aega.
Bluetoothi ülesseadmine – Hallake enda Bluetooth seadmeid
Seadme haldamine – Lisage uus seade või lisand enda süsteemi
Võrgu ülesseadmine – Ühendage süsteem enda koduse võrguga
Tarkvara uuendamine – Viige läbi tarkvara uuendus
Toitenupp – Seadistage enda puldil olev toitenupp nii, et see lülitaks korraga sisse nii süsteemi, televiisori kui ka teise HDMI allika
Automaatne väljalülitamine – Lülitab süsteemi automaatselt välja, kui signaali pole olnud vähemalt 20 minutit
Kõrvaklappide ühenduspesa – Seadistage enda kõrvaklappide vaikimisi kasutamiseks ühenduspesa
CEC seaded – Muutke CEC funktsioone enda konsoolil.
• Vaikimisi sees: CEC on sisselülitatud
• Asendusena sees: Takistab teisi seadmeid, kus on CEC sisse lülitatud, antud allikaga ühendamast
• Väljas: CEC on väljalülitatud
ADAPTiQ – Alustage ADAPTiQ audio kalibreerimise protsessiga. Kui see on tehtud, siis see menüü valik lülitab ADAPTiQ sisse või
välja.

TV puldi seadistamine – Seadistage üles enda pult nii, et see kontrolliks Teie televiisorit.
Täpsemad TV audio seadistamise seaded – Lugege rohkem HDMI (ARC) kohta ja seadistage see üles.
Kõlarite haldamine – Taaskülastage enda süsteemi kõlarite seadeid või lisa uus Acoustimass juhtmevaba bassimoodul.
Keelte valimine – Valige kuvamiseks endale sobiv keel.
Õpetus – Mitmed erinevad valikulised protseduurid, mis juhendavaid Teid läbi süsteemi põhiliste funktsioonide nagu näiteks
SoundTouch.
Välju – Sulge UNIFY menüü.
UNIFY SEADISTAMINE
Ühendage pult – Ühendage süsteemi pult konsooliga.
Valige keel – Valige endale sobiv keel.
Ühendage võrguga – Valige ja ühendage enda kodu Wi-Fi võrguga või Ethernetiga.
Tarkvara uuendamine – Uuendage vajadusel enda tarkvara.
Juhtmega kõlarid – Ühendage eesmised kõlarid konsooliga.
Juhtmevabad kõlarid – Ühendage tagumised kõlarid ja
Acoustimass juhtmevaba bassimoodul konsooliga.
Televiisori pult – Seadistage süsteemi pult nii, et saaksite sellega
enda televiisorit kontrollida.
Seadmete lisamine – Ühendage enda soovile vastavalt veel
allikaid.
ADAPTiQ seadistamine – Isikupärastab süsteemi heli ja akustikat
vastavalt ümbrusele.
Õpetus - Mitmed erinevad valikulised protseduurid, mis
juhendavaid Teid läbi süsteemi põhiliste funktsioonide nagu
näiteks SoundTouch.
Peale esialgset seadistamist, saate UNIFY menüüle iga hetk
ligipääseda, et muuta süsteemi seadeid. Vajutage puldil SETUP
nuppu.
SOURCE NUPU KASUTAMINE
SOURCE nuppu kasutatakse allikate vahel vahetamiseks.
Vahetage allikaid kasutades enda puldil asuvat navigeerimispatja.
Kui allikas ja valitud, vajutage OK, et see valida.
FUNKTSIOONIDE NUPUD
Punane, roheline, kollane ja sinine nupp vastavad vastavalt
kaabel/satelliit või teleteksti funktsioonide värvidele.
• Kaabel/satelliidi funktsioonid: Pöörduge
vastavalt kas kaabel või satelliidiboksi manuaali
poole
• Teleteksti funktsioon: vastab lehekülje nubrite, päiste või otseteede värvidega teleteksti ekraanil.
VOLÜÜMI MUUTMINE
Vajutage +, et volüümi valjemaks muuta ning -, et see vaiksemaks muuta. Vajutage
nuppu, et heli vaigistada või tagasi sisse
lülitada.
AV OUTPUT MENÜÜ
AV OUTPUTi menüü kuvab hetkel käiva video resolutsiooni, kaadrisageduse, heliformaadi ja audiokanalite numbri.
1. Vajutage enda puldil
nuppu.
2. Valige AV OUTPUT.
3. Vajutage OK.
4. Vajutage EXIT.
AV SEADETE MENÜÜ
AV SEADETE menüü võimaldab mitmeid süsteemi seadeid muuta. Selleks, et menüüle ligipääseda:
1. Vajutage enda puldil
nuppu.
2. Valige AV SETTINGS.
3. Vajutage OK, et kuvada AV seadete menüü.
4. Navigeerige nooltega üles või alla, et valida endale sobiv seade, mida soovite muuta.
5. Vajutage OK, et valida seadistus.
6. Vajutage EXIT, kui olete valmis.
SYSTEM AV – Kohandage enda süsteemi bassi, kesk heli ja surround heli tasemeid.

SOURCE AV
•

AUDIO:
Dialoogi režiim parandab kõne selgust.
Filmirežiim pakub tasakaalus taasesitust.
Öörežiim kohandab dialoogi ning volüümi valjude stseenide ajal.
Muusika režiim pakub optimiseeritud muusikaesitust.
• AV SYNC: Kohanda enda seadme audio ja video esitamise ajastust.
• AUDIO TRACK: Valige mitme keele vahel.
TEATED – Võimaldab aktiveerida vilkumise Teie puldil, kui teade tuleb.
TAASTA ALGSEADED – Taastab heli esitamise algsed seaded.
PULDI INFORMATSIOON – Kuvab Teie puldi seerjanumbri ja tarkvara versiooni.
PULDI HELENDUSNUPP
Vajutage
nuppu puldil küljel, et valgustada pimetates tingimustes puldi nupud.
LAADIGE ALLA SoundTouch® RAKENDUS
Laadige enda nutiseadmele alla Bose® SoundTouch® rakendus.
Apple kasutajad: laadige alla App Store’ist
Androidi kasutajad: laadige alla Google Play poest.
Amazon Kindle Fire kasutajad: laadige alla Amazon Appstore for Androidist.
Järgige rakenduses olevaid juhiseid, et seada kõik korrektselt üles. Kui valmis ning Teie kõlar on ühendatud
ka kodu Wi-Fi võrguga, saate kontrollida kõlarit samas Wi-Fi võrgus ka enda nutiseadmega.
KÕLARI LISAMINE OLEMASOLEVALE KASUTAJALE
Kui Teil on juba varasemalt mõni teine SoundTouch® ühendatud mõne kõlarid, siis ei pea Te SoundTouch® rakendust
uuesti alla laadima.
1. Rakenduses valige
2. Rakendus juhendab Teid läbi seadistamise protsessi.
KÕLARI ÜHENDAMINE UUE VÕRGUGA
Kui Teie võrgu informatsioon muutub, siis ühendage kõlar enda uue võrguga. Saate seda teha, pannes enda kõlari
seadistamise režiimi.
1. Rakenduses valige
ning valige enda kõlar.
2. Valige CONNECT SPEAKER.
Rakendus juhendab Teid läbi seadistamise protsessi.
EELSEADISTUSED
1. Striimige muusikat läbi rakenduse.
2. Kui muusika mängib, vajutage ning hoidke rakenduses all mõnda eelseadistust.
EELSEADISTUSE MÄNGIMINE
Kui olete eelseadistuse valmis teinud, vajutage eelseadistuse nuppu, et seda mängida.
SEADISTAGE EELSEADISTUS KASUTADES ENDA PULTI
1. Vajutage puldil
nuppu, et saada ligipääs SoundTouch allikale.
2. Vajutage ning hoidke all number (1 kuni 6) numbripadjal, et salvestada sellele numbrile eelseadistus. Heli annab märku, kui
eelseadistus on salvestatud.
VALIGE EELSEADISTUS KASUTADES ENDA PULTI
1. Lisage enda lemmikud jaamad eelseadistusteks rakenduse kaudu.
2. Vajutage SoundTouch nuppu enda puldil, et saada kontrollida SoundTouch allikat.
3. Valige numbripadjalt number (1 kuni 6), et esitada eelseadistus.
TELEFONI ÜHENDAMINE KONSOOLIGA BLUETOOTHI KAUDU
1. Vajutage enda puldil SOURCE nuppu ning valige Bluetooth.
2. Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et panna konsool pairing režiimi.
3. Valige enda süsteem seadmete nimekirjast SoundTouch rakenduses.
4. Valige Bluetooth.
5. Valige CONNECT.
6. Valige enda Lifestyle süsteem mobiilseadmete nimekirjast.
SEADME ÜHENDAMINE NFC ABIL
1. Kui Teie süsteem on sisse lülitatud, avage enda seade, lülitage Bluetooth ja NFC funktsioon sisse.
2. Õrnalt puudutage enda telefonil oleva NFC puutekohaga konsooli peal olevat Bose logo.
ÜHENDATUD MOBIILSEADME KONTROLLIMINE PULDI ABIL
Kui ühendus on loodud, saate kasutada pulti, et saada ligipääs mobiilseadmele. Valige SOURCE menüüst Bluetooth.

TELEFONI ÜHENDAMINE BLUETOOTHI ABIL
1. Lülitage mobiilseadmel Bluetooth sisse.
2. Valige mobiilseadete nimekirjast enda süsteem.
ÜHENDAMINE PULDI ABIL
Te Saate enda seadmelt konsoolit audiot striimida.
1. Lülitage enda seadmel Bluetooth sisse.
2. Valige enda puldil SOURCE menüüst Bluetoothi allikas.
3. Mängige seadmel muusikat.
SEADME LAHTI ÜHENDAMINE
Lülitage Bluetooth funktsioon enda mobiilseadmel välja.
TEISE MOBIILSEADME ÜHENDAMINE
Selleks, et ühendada veel üks seade, vajutage SETUP nuppu ja valige Bluetooth Setup.
SEADME TAASÜHENDAMINE
• Kui konsool sisse lülitada, siis üritab see viimati ühenduses olnud seadmega ühenduda.
SÜSTEEMI BLUETOOTHI ÜHILDUSNIMEKIRJA PUHASTAMINE
Minge rakenduses
Te saate ühildusnimekirja puhastada ka konsooli kaudu.
1. Vajutage SETUP nuppu.
2. Valige Bluetooth Setup.
3. Valige Clear Bluetooth pairing list.
WI-FI VÄLJALÜLITAMINE
1. Vajutage ja hoidke SOURCE nuppu all 10 sekundit.
2. Laske SOURCE nupp lahti.
WI-FI SISSELÜLITAMINE
Teie süsteemi Wi-Fi lülitub automaatselt tagasi sisse, kui süsteemi sisse lülitate.
SÜSTEEMI TARKVARA UUENDAMINE
Kui süsteem on ühenduses Teie kodu võrguge, siis see kontrollib iga kord tarkvara uuenduste järgi, kui selle sisse lülitate. Kui
uuendus on saadaval, hakkab see automaatselt allalaadima.
SÜSTEEMI SEISUNDI INDIKAATORID
Konsooli LED indikaator
Indikaator ei helenda – Süsteem on välja lülitatud.
Indikaator vilgub valgelt – Süsteem lülitub sisse.
Indikaator helendab valgelt – Süsteem on sisse lülitatud.
Indikaator vilgub kollakalt – Süsteem laeb alla uuendust.
Indikaator helendab kollakalt – Interneti ühendus puudub.
Indikaator helendab punaselt – Püsivara viga – kontakteeruge Bose klienditeenindusega.
Acoustimass juhtmevaba bassimooduli LED indikaator
Indikaator vilgub kollakalt – Valmis ühilduma.
Indikaator helendab kollakalt – Konsooliga ühendatud.
Indikaator helendab kollakalt (tuhm) – Konsoolist lahti ühendatud.
Indikaator vilgub valgelt - Süsteem laeb alla uuendust.
Indikaator vilgub punaselt - Püsivara viga – kontakteeruge Bose klienditeenindusega.
Juhtmevaba vastuvõtja LED indikaator
Indikaator vilgub kollakalt – Valmis ühilduma.
Indikaator helendab kollakalt – Konsooliga ühendatud.
Indikaator helendab kollakalt (tuhm) – Konsoolist lahti ühendatud.
Indikaator vilgub valgelt - Süsteem laeb alla uuendust.
Indikaator vilgub punaselt - Püsivara viga – kontakteeruge Bose klienditeenindusega.
PUHASTAMINE
• Ärge laske avade peale vedelikku.
• Puhastage süsteemi välist pindmist osa pehme kuiva lapiga.
• Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.
• Ärge kasutage puhastamiseks aluseid, kemikaale või muid puhastustooteid, kus on sees alkohol ammoniaak.
• Ärge laske avadest esemetel sisse kukkuda.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII
Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
TEHNILINE INFORMATSIOON
U.S.A/CANADA/RAHVUSVAHELINE:
Konsool:
Juhtmevaba vastuvõtja:
Acoustimass juhtmevaba bassimoodul:

SERVICE ÜHENDUSPESA
SERVICE ühenduspesa on ainult teeninduse jaoks. Ärge sisestage sinna ise juhtmeid.
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED
Süsteem ei reageeri puldivajutustele – Lülitage konsool manuaalselt sisse, vajutades konsool eesküljel olevat Power nuppu
;
Vajutage survalist nuppu enda puldil ning süsteemi seisundi indikaator peaks iga vajutusega konsoolil vilkuma; Veenduge, et puldi
patareid oleksid õigesti sisestatud; Ühendage toitejuhe konsoolist lahti, oodake 30 sekundit ja sisestage tagasi.
Pult ei kontrolli seadet, mis lisati esialgse seadistuse ajal – Ühendage enda IR väljastaja.
Telekast tuleb ikka heli – Lülitage TV kõlarid TV seadete kaudu välja.
Halb video ühendus allikast – Vajutage konsoolil SETUP nuppu ja valige enda seadme seadistuse valikud. Järgige ekraanil olevaid
instruktsioone, et muuta video ühendust.
Süsteem ei vasta – Valige SOURCE menüüst ühendatud seade; Ühendage toitejuhe konsoolist lahti, oodake 30 sekundit ja sisestage
tagasi.
HDMI (ARC) seotud probleemid – Veenduge, et süsteemi HDMI kaabel oleks sisestatud TV ühenduspesasse nimega ARC või Audio
Return Channel.
CECiga seotud probleemid – Kui konsool on ühendatud Teie televiisori HDMI ARC ühenduspesaga, veenduge et CAC on Teie TV
süsteemi menüüs sisse lülitatud. Teie TVs võib CEC olla teise nimega.
Ühendatud seade muutub ise – Vajutage puldil SETUP nuppu ja valige Alternate On CEC seadetest.
Süsteemist ei tule heli – Tõske volüümi; Vajutage puldil nuppu veendumaks, et süsteemi poleks vaigistatud; Veenduge, et Teil on
õige allikas valitud; Katsetage teisi allikaid; Veenduge, et süsteemi HDMI kaabel oleks sisestatud TV ühenduspesasse nimega ARC või
Audio Return Channel; Kui kasutate teist audio kaablid, sisestage kaabel TV ühenduspessa nimega Output või OUT.
Võrku ei saa üles seadistatud – Valige õige võrgu nimi ja sisestage parool; Taaskäivitage enda modem ja ruuter, Ühendage võrku
Etherneti kaabli abil.
SoundTouchi seadistust ei saa lõpule viidud – Ühendage mobiilseade süsteemiga samasse Wi-Fi võrku; Lülitage enda mobiilseadmel
Wi-Fi sisse; Kontrollige enda interneti ühendust; Taaskäivitage mobiilseade; Taaskäivitage modem ja ruuter; Laadige rakendus uuesti
alla.
Acoustimass juhtmevaba bassimooduli seisundi LED helendab kollakalt (tuhmilt) – Järgige ekraanil olevaid juhendeid; Vajutage
puldil SETUP nuppu ja valige Speaker Management, et uuesti seadistamine läbi viia; Ühendage bassimoodul 3.5mm stereo kaabliga.
Bass on liiga kõrge või madal – Kohandage süsteemi bassi seadeid; Jooksutage ADAPTiQ audio kalibratsiooni uuesti; Viige
bassimoodul eemale lähedal olevatest seintest ja nurkadest.
Heli on moonutatud - Katsetage teisi allikaid; Pange konsooliga ühenduses olevatest seadetes heli madalamaks; Veenduge, et Teie
allikaseadme audio sisend pole vigastatud ja on korralikult ühendatud, Jooksutage ADAPTiQ audio kalibratsiooni uuesti.
TV ei tule heli ega pilti – Veenduge, et TV video sisendi valik on õige.
IR VÄLJASTAJA ÜLESSEADMINE
1. Eemaldage IR väljastaja karbist
2. Sisestage väljastaja IR ühenduspessa konsooli tagaosas.
3. Eemaldage liimpadjakesed väljastajalt ning asetage
need kõik tasase poolega maha.
4. Eemaldage plastmassist pakend liimpadjakestelt.
5. Asetage kolm IR kera osa samasse sahtlisse kus Teie seade on või otse seadme ette.
6. Katsetage enda puldi tundlikkust. Kui ikka on probleemi, siis muutke IR kerade asukohta ja proovige uuesti.
HELI KATSETAMINE
1. Lülitage TV sisse.
2. Kui kasutate kaabli/satelliidiboksi või mõnda muud allikat:
a. Lülitage allikas sisse.
b. Kui Teie allikas on ühendatud televiisoriga, siis valige kohane teleka sisend.
3. Lülitage konsool sisse.
Te peaksite kuulma bassimoodulist tulevat heli.
EESIMINE KONSOOLI PANEEL

Konsooli eesosas on järgmised sisestuspesad:
• Kõrvaklapid
• HDMI

OMNIJEWEL ALUSE ÜHENDAMINE
1. Keerake kruvikeerajaga kruvid vasakule (vastupäeva), et lõdvendada
juhtmeterminali aluses.
2. Eesmiste kõlarite jaoks: Sisestage 4 kontaktiga kaabel OmniJewel alusesse,
sisestades punase juhtme märkmega L+ või R+ punasesse terminali (+) ja tavaline
juhe hõbedasse terminali (-).
Tagumiste kõlarite jaoks: Sisestage 2 kontaktiga kaabel OmniJewel alusesse,
sisestades punase juhtme märkega + punasesse terminali (+) ja tavaline juhe
hõbedasse terminali (-).
3. Kasutage Phillips otsikuga kruvikeerajad, et juhtmed terminali kinnitada, keerates
aluse peal olevaid kruvisid päripäeva.
4. Hoides OmniJewel kõlarit üleval, sisestage alus sellele alla. See peaks ideaalselt sobima.
5. Kinnitage alus kõlariga, keerates aluse all oleva kurvi päripäeva, kuni see on kinni.
EESMISTE KÕLARITE INSTALLEERIMINE
UNIFY seadistus juhendab Teid läbi esialgse eesmiste kõlarite seadistamise.
Teil läheb vaja: 2x OmniJewel kõlarid, 2x OmniJewel alused, Eesmise kõlari kaabel, kruvikeeraja,
OmniJewel keskmine kõlar, keskmise kõlari kaabel, kummist alused.
EESMISTE KÕLARITE KONSOOLIGA ÜHENDAMINE
1. Asetage enda kõlarid vastavalt varasemalt mainitud
asetusjuhenditele.
2. Ühendage ja kinnitage OmniJewel alused OmniJewel kõlaritega.
3. Sisestage 4 kontaktiga kaabel 4 kontaktilisse sisestuspessa nimega
FRONT SPEAKERS. See asub konsooli tagaosas.
KUMMIST ALUSTE KINNITAMINE KESKMISELE KÕLARILE
1. Võtke karbist kummist alused välja.
2. Asetage need pahupidi pehmele pinnasele.
3. Eemaldage kaitsekile.
4. Kinnitage alused keskmise kõlari alla mõlemasse äärde.
KESKMISE KÕLARI KONSOOLIGA ÜHENDAMINE
1. Võtke keskmine kõlar karbist välja.
2. Paigaldage keskmine kõlar nagu varasemalt asetusjuhendis
mainitud.
3. Sisestage keskmise kõlari kaabel keskmise kõlari taha.
4. Sisestage 6 kontaktiga kaabel 6 kontaktilisse sisestuspessa nimega FRONT
SPEAKERS. See asub konsooli tagaosas.
TAGUMISTE KÕLARITE INSTALLEERIMINE
UNIFY seadistus juhendab Teid läbi esialgse tagumiste kõlarite seadistamise.

Teil läheb vaja: 2x OmniJewel kõlarid, 2x OmniJewel alused, 2x tagumise kõlari
kaablid, 2x juhtmevaba vastuvõtja, 2x toitejuhe, kruvikeeraja.
JUHTMEVABADE VASTUVÕTJA LÜLITITE SEADISTAMINE
1. Veenduge, et ühel vastuvõtjal oleks lüliti L peale seadistatud.
2. Veenduge, et teisel vastuvõtjal oleks lüliti R peale seadistatud.
TAGUMISTE KÕLARITE ÜHENDAMINE
1. Paigaldage tagumised kõlarid nagu varasemalt asetusjuhendis mainitud.
2. Ühendage ja kinnitage OmniJewel alused OmniJewel kõlaritega.
3. Sisestage teine 2 kontaktiga kaabel juhtmevabasse vastuvütjasse. Kuuled või tunned õrna klõpsu.
4. Korrake samme 1-3 teise kõlariga.
TAGUMISTE KÕLARITE VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage üks toitejuhte ots juhtmevaba vastuvõtjaga.
2. Teine ots sisestage pistikusse.
3. Korrage esimest ja teist sammu, et seadistada üles ka teine kõlar.
PULDI PATAREIDE VAHETAMINE

Asendage kõik neli patareid ära, kui puldi töötamise raadius on tunduvalt vähenenud.
1. Libistage puldi tagant lahti patareipesa kate.
2. Sisestage 4 AA 1.5V patareid. Sobitage + ja – sümbolid patareidel puldi patareipesas olevate + ja – sübmolitega.
3. Pange puldi patareipesa tagasi peale oma kohale.
ACOUSTIMASS JUHTMEVABA BASSIMOODUL EI ÜHENDU KONSOOLIGA

Kui Teil on probleeme bassimooduli ja konsooli juhtmeta ühendamisega, siis saate seda teha ka 3.5 mm stereo kaabliga
(pole kaasas).
Kuidas installeerida 3.5 mm stereo kaablit:
1. Vajutage enda puldil SETUP nuppu.
2. Valige Speaker Management
3. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.
4. Vajutage
, ning siis järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lõpetad.
ACOUSTIMASS JUHTMEVABA BASSIMOODUL EI ÜHENDU KONSOOLIGA (TAGUMISED KÕLARID)
Kui Teil on probleeme konsooli ja tagumiste kõlarite ühendamisega, siis saate seda ühendada ka otse süsteemi kaudu kõlari
juhtmega (pole kaasas).
Selleks, et installeerida kõlari kaabel:

1. Vajutage enda puldil SETUP nuppu.
2. Valige Speaker Management
3. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.
4. Vajutage
, ning siis järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lõpetad.

