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WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
oraz instrukcjami użytkowania i zachować je

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać instrukcje.

2. Należy zachować instrukcje.

3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.

7.  Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.

8.  Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne 
urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.

9.  Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz 
gniazdach i złączach urządzenia.

10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

11.  Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, 
gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

12.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie 
jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub 
wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie 
deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

Ten symbol oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, 
które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. 

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć 
wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.

• NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami 
(np. wazonów).

• Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO 
umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).

• NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.

• NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.

• NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.

• Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji 
w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych 
przepisach budowlanych.

• Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, 
należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów. 

• Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach 
zamkniętych takich jak wnęki ścienne lub zamknięte szafki. Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.
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To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. 
Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków: (1) Urządzenie nie może 
powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym 
zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

Urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie 
o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane 
z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik 
nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie może pracować w połączeniu z takimi 
urządzeniami.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
szkodliwych interferencji wspólnokanałowych z innymi systemami.

W52 — tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Kategoria odbiornika = 2

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami 
i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji 
zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „6” oznacza rok 2006 lub 2016.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystanymi przez 
firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Nazwa SoundTouch i symbol bezprzewodowej nuty są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

©2016 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny 
sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
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Zbuduj swój system rozrywki
Głośniki tylne Virtually Invisible® 300 wchodzą w skład modułowego systemu 
rozrywki domowej i są zgodne z listwą dźwiękową SoundTouch® 300 oraz modułem 
basowym Acoustimass® 300 (do nabycia osobno). Można w dowolnej chwili sparować 
bezprzewodowo moduł basowy i głośniki surround, aby uzyskać bogatszy i bardziej 
realistyczny dźwięk.

W celu zakupu tych systemów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem 
produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.bose.com

Rozpakowywanie
Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawione poniżej elementy:

Głośnik Virtually Invisible® 300 (2) Odbiornik bezprzewodowy (2) Zasilacz sieciowy (2)

Przewód zasilający (2) Dwustykowy kabel głośnikowy (2)

System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. 
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu. 

Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. Należy 
powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi 
Klienta firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

W P R OWA DZ E N I E
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Zalecenia dotyczące umieszczenia
Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 
0,3–0,9 m od odbiorników bezprzewodowych. Umieść głośniki i odbiorniki 
bezprzewodowe poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych 
komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Element Zalecenia dotyczące umieszczenia

Głośniki tylne • Ustaw głośniki na gumowych podkładkach na stabilnej i równej 
powierzchni. 

• Umieść głośniki na wysokości ucha lub wyżej w tylnej części 
pomieszczenia.

• W przypadku umieszczania głośników na półce należy ustawić je przy 
przedniej krawędzi. 

• W celu uzyskania dźwięku skierowanego wprost na osobę słuchającą ustaw 
głośnik w kierunku tej osoby.

• W celu uzyskania dźwięku, który odbija się od ścian, by wypełnić 
pomieszczenie, ustaw głośniki w kierunku ściany tylnej lub bocznej. 

Odbiorniki 
bezprzewodowe

• Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych 
znajduje się w położeniu prawym (R).

• Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych 
znajduje się w położeniu lewym (L). 

•  Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy R z prawej strony pomieszczenia, 
tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora.

• Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy L z lewej strony pomieszczenia, 
tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora.

• Sprawdź, czy w pobliżu każdego odbiornika bezprzewodowego znajduje 
się gniazdo sieci elektrycznej. 
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Mocowanie głośników
Głośniki można zamocować na uchwytach ściennych, uchwytach sufitowych, stojakach 
podłogowych lub stojakach stołowych. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować 
się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę 
www.bose.com

PRZESTROGA:  Do mocowania głośników należy używać tylko sprzętu firmy Bose. 
Korzystanie z nieautoryzowanych elementów mocujących może 
spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego komponentów.
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Podłączanie adapterów
1. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara), aby poluzować zaciski przewodów. 

2. Wsuń odsłoniętą czerwoną końcówkę dwustykowego kabla oznaczoną symbolem + 
do czerwonego zacisku +. 

3. Wsuń odsłoniętą czarną końcówkę dwustykowego kabla do srebrnego zacisku –.

Uwaga: Należy wsuwać tylko odsłoniętą, cynowaną część każdego przewodu, 
aby zapobiec zaciśnięciu izolacji. 

4. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w prawo (w kierunku ruchu wskazówek 
zegara), aby zamocować przewody w zaciskach.

5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby podłączyć drugi adapter. 
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Sprawdzanie ustawień przełącznika na 
odbiornikach bezprzewodowych
Głośniki komunikują się listwą dźwiękową SoundTouch® 300 za pomocą odbiorników 
bezprzewodowych. Odbiorniki są fabrycznie wstępnie ustawione na lewy i prawy kanał. 
Możesz użyć przełącznika w przedniej części odbiornika, aby zmienić ustawienia kanałów. 

1. Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się 
w położeniu prawym (R). 

2. Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się 
w położeniu lewym (L). 

Uwaga: Jeden z odbiorników bezprzewodowych musi być zawsze ustawiony 
w położeniu lewym (L), a drugi w położeniu prawym (R). 

Podłączanie głośników
1. Włóż adapter do gniazda w tylnej części głośnika.

2. Włóż drugą końcówkę dwustykowego kabla do gniazda w odbiorniku 
bezprzewodowym. 

Usłyszysz lub poczujesz kliknięcie. 

3. Powtórz kroki 1 i 2, aby podłączyć drugi głośnik. 

I N S TA L AC J A  G ŁO Ś N I KÓW 



1 0  -  P O L S K I

I N S TA L AC J A  G ŁO Ś N I KÓW 

Podłączanie zasilania
1. Umieść głośniki zgodnie z sekcją „Zalecenia dotyczące umieszczenia” na stronie 6. 

2. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do odbiornika bezprzewodowego.

3. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

4. Powtórz kroki od 1 do 3, aby zainstalować drugi głośnik.
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Parowanie z listwą dźwiękową 
SoundTouch® 300
Aby bezprzewodowo sparować głośniki tylne z listwą dźwiękową SoundTouch® 300, 
musisz ustawić listwę dźwiękową na tryb parowania przy użyciu pilota zdalnego 
sterowania.

1. Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 naciśnij przycisk 
SoundTouch® .

2. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik połączenia  na 
listwie dźwiękowej zacznie migać na biało. 

1

2

Po sparowaniu głośniki wyemitują dźwięk. Wskaźnik LED w tylnej części odbiornika 
bezprzewodowego oraz wskaźnik  na listwie dźwiękowej zaświecą się na biało. 

Uwaga: Jeśli głośniki nie zostaną sparowane z listwą dźwiękową, zapoznaj się 
z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 17. 
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Sprawdzanie dźwięku
1. Włącz telewizor.

2. Jeśli używany jest dekoder telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:

• Włącz to źródło.

• Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie 
wejście telewizora. Jeśli pilot zdalnego sterowania listwą dźwiękową 
SoundTouch® 300 nie został zaprogramowany, konieczne może być użycie innego 
pilota zdalnego sterowania.

3. Włącz listwę dźwiękową SoundTouch® 300. 

Usłyszysz dźwięk dochodzący z głośników tylnych. 

Uwaga: Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z głośników tylnych, zapoznaj się 
z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 17. Jeśli nie słyszysz 
dźwięku dochodzącego z listwy dźwiękowej, zapoznaj się z podręcznikiem 
użytkownika listwy dźwiękowej SoundTouch® 300. 

Informacje dotyczące kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ®

Po podłączeniu głośników tylnych do listwy dźwiękowej SoundTouch® 300 przeprowadź 
kalibrację dźwięku ADAPTiQ®, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Proces kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych 
obszaru odsłuchowego poprzez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Na przeprowadzenie 
kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego 
ADAPTiQ (dostarczony z listwą dźwiękową SoundTouch® 300) mierzy charakterystykę 
dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

Jeśli nie posiadasz już zestawu słuchawkowego ADAPTiQ, skontaktuj się z Działem 
Obsługi Klienta firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej 
w opakowaniu.

Uwaga: Jeśli chcesz sparować z listwą dźwiękową także moduł basowy Acoustimass® 
300, sparuj go przed przeprowadzeniem kalibracji dźwięku ADAPTiQ. 
Zapoznaj się z przewodnikiem szybkiego startu lub podręcznikiem 
użytkownika modułu basowego Acoustimass® 300.

Przeprowadzanie kalibracji dźwięku ADAPTiQ®
1. Załóż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ® (dostarczony z listwą dźwiękową 

SoundTouch® 300).
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2. Włóż końcówkę kabla zestawu słuchawkowego ADAPTiQ® do złącza ADAPTiQ 
w tylnej części listwy dźwiękowej.

3. Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 naciśnij przycisk 
SoundTouch® .

4. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aż wskaźnik telewizora  i wskaźnik 
Bluetooth®  na listwie dźwiękowej zaświecą się na zielono. 

3

4

Rozpocznie się proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.

Uwaga: Jeśli nie słyszysz instrukcji w swoim języku, użyj przycisków nawigacyjnych 
 i   na pilocie zdalnego sterowania. Aby zresetować język, naciśnij 

przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund.

5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi do momentu, gdy proces kalibracji 
ADAPTiQ zakończy się.

Jeśli usłyszysz komunikat o błędzie lub nie możesz zakończyć kalibracji dźwięku 
ADAPTiQ, patrz: strona 19.

6. Odłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ od listwy dźwiękowej i umieść go 
w bezpiecznym miejscu.

W przypadku późniejszego parowania opcjonalnego modułu basowego, 
przeniesienia lub montażu systemu albo przemieszczenia jakichkolwiek mebli 
należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ w celu zapewnienia 
optymalnej jakości dźwięku.
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Wskaźniki stanu systemu
W przedniej części odbiornika bezprzewodowego znajduje się wskaźnik LED pokazujący 
stan systemu. Wskaźnik ten świeci się zgodnie ze stanem systemu. 

Wskaźnik LED

Stan wskaźnika Stan systemu
Miga na żółto Gotowy do parowania

Świeci na biało Podłączony do listwy dźwiękowej

Świeci na żółto (przyciemniony) Odłączony od listwy dźwiękowej

Miga na biało Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu

Miga na czerwono Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klienta firmy Bose 

U Z YS K I WA N I E  I N F O R M AC J I  O   S YS T E M I E
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P I E L Ę G N AC J A  I   KO N S E R WAC J A 

Czyszczenie
• Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni głośników tylnych używaj miękkiej, suchej 

ściereczki.

• W pobliżu głośników tylnych nie wolno używać aerozoli. Nie należy używać 
rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających 
alkohol, amoniak lub materiały ścierne. 

• Nie wolno dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.

Dział Obsługi Klienta
Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z głośników tylnych:

• Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/VI300

• Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®. Należy skorzystać z listy 
adresów umieszczonej w opakowaniu. 

Informacje dotyczące ograniczonej 
gwarancji
System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące 
ograniczonej gwarancji są dostępne na karcie gwarancyjnej dostarczonej z systemem. 
Na karcie gwarancyjnej można również znaleźć informacje dotyczące sposobu 
rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające 
z ograniczonej gwarancji.

Informacje na temat gwarancji dostarczone z tym produktem nie dotyczą Australii 
i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii 
i Nowej Zelandii zamieszczono w witrynach www.bose.com.au/warranty 
i www.bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne
Zasilanie: 100–240 V   50/60 Hz 30 W
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U Z YS K I WA N I E  I N F O R M AC J I  O   S YS T E M I E

Złącze SERVICE
Złącze SERVICE jest przeznaczone wyłącznie do celów serwisowych. Nie należy 
podłączać żadnych kabli do tego złącza. 



 

 P O L S K I  -  1 7

W przypadku problemów z głośnikami tylnymi wykonaj następujące czynności:

• Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych, odczekaj 15 sekund 
i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. 

• Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone. 

• Sprawdź stan wskaźników stanu systemu (patrz: strona 14).

• Odsuń głośniki i odbiorniki bezprzewodowe od potencjalnych źródeł zakłóceń 
(takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki 
mikrofalowe).

• Umieść odbiorniki bezprzewodowe i głośniki tylne zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi umieszczenia (patrz: strona 6).

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą 
objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz 
rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Typowe rozwiązania
Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich 
rozwiązania.

Objaw Rozwiązanie
Brak zasilania • Upewnij się, że system jest włączony, sprawdzając wskaźnik stanu 

(patrz: strona 14). 

• Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy 
dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda 
sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11). 

• Użyj pilota zdalnego sterowania listwy dźwiękowej SoundTouch® 300 
do włączenia zasilania listwy dźwiękowej.

Nie można sparować 
odbiorników 
bezprzewodowych 
z listwą dźwiękową

• Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy 
dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda 
sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11)

• Zresetuj listwę dźwiękową (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika 
listwy dźwiękowej SoundTouch® 300).

R OZ W I Ą Z Y WA N I E  P R O B L E M ÓW
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R OZ W I Ą Z Y WA N I E  P R O B L E M ÓW

Objaw Rozwiązanie
Brak dźwięku • Wyłącz wyciszenie systemu.

• Zwiększ poziom głośności.

• Sprawdź, czy listwa dźwiękowa SoundTouch® 300 emituje dźwięk 
(zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy dźwiękowej 
SoundTouch® 300). 

• Jeśli do telewizora podłączone jest źródło, wybierz odpowiednie 
wejście telewizora (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy 
dźwiękowej SoundTouch® 300).

• Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy 
dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda 
sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11)

• Sprawdź, czy jeden odbiornik bezprzewodowy jest ustawiony na lewy 
kanał (L), a drugi na prawy kanał (R). 

• Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są 
prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników 
w prawidłowy sposób.

Dźwięk jest 
przerywany lub 
zniekształcony albo 
ma niską jakość. 

• Sprawdź inne źródła, jeśli są dostępne. 

• Jeśli proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ® nie został jeszcze ukończony, 
przeprowadź go teraz (patrz: strona 12). 

• Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są 
prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników 
w prawidłowy sposób. 

• Jeśli głośniki są umieszczane w szafce lub na półce, powinny się one 
znajdować się jak najbliżej przedniej krawędzi półki, aby zapewnić 
optymalną jakość dźwięku. 

Brak dźwięku 
przestrzennego

• Sprawdź, czy telewizor może przekazywać na wyjście dźwięk 
przestrzenny (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telewizora). 

• Sprawdź, czy jeden odbiornik bezprzewodowy jest ustawiony na lewy 
kanał (L), a drugi na prawy kanał (R). 

• Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są 
prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników 
w prawidłowy sposób.
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R OZ W I Ą Z Y WA N I E  P R O B L E M ÓW

Nie można ukończyć kalibracji 
dźwięku ADAPTiQ®

Sprawdź, czy wskazówki głosowe nie podają następujących komunikatów o błędach:

Komunikat 
o błędzie

Problem Rozwiązanie

1 Mikrofon zestawu 
słuchawkowego 
ADAPTiQ® nie 
wykrywa dźwięku.

• Sprawdź, czy kable głośników są prawidłowo 
podłączone.

• Sprawdź, czy otwór mikrofonu w górnej 
części zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie 
jest zasłonięty.

• Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ może być 
uszkodzony. Skontaktuj się z Działem Obsługi 
Klienta firmy Bose®, aby uzyskać części 
zamienne. Należy skorzystać z listy adresów 
umieszczonej w opakowaniu.

2 W pomieszczeniu jest 
zbyt głośno.

Przeprowadź ponownie kalibrację dźwięku 
ADAPTiQ, gdy w pomieszczeniu będzie cicho.

3 Zestaw słuchawkowy 
ADAPTiQ znajduje się 
zbyt blisko głośników.

Przemieść zestaw słuchawkowy ADAPTiQ 
w miejsce bardziej oddalone od głośników.

4 Miejsca odsłuchu są 
zbyt podobne.

Przemieść się 0,3–0,6 m od poprzedniego 
miejsca odsłuchu.

5 Zestaw słuchawkowy 
ADAPTiQ nie może 
dokonać pomiarów 
z powodu ruchu.

Trzymaj głowę nieruchomo.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ 
(patrz: strona 12). Jeśli słyszysz inny komunikat o błędzie, zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta firmy Bose®, aby uzyskać dalsze instrukcje. Należy skorzystać z listy 
adresów umieszczonej w opakowaniu.
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