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Reproduktor udržujte ve vzdálenosti 0.3 - 0.9 m od 
dalších bezdrátových zařízení.

X
Podrobné pokyny nebo alternativní 
nastavení naleznete v návodu k obsluze 
nebo na webových stránkách:
worldwide.Bose.com/Support/TVS

a
Umístění reproduktoru

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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Optický kabel
a. Odstraňte krytky a zasuňte jeden konec optického 

kabelu do portu Optical OUT na televizoru.

b. Druhý konec vložte do portu OPTICAL IN na 
reproduktoru.

POZOR: Zasunutím konektoru s krytem nebo v 
nesprávné orientaci se může poškodit 
konektor a/nebo port.

 HDMI ARC kabel (není součástí dodávky)
a. Jeden konec HDMI kabelu vložte do portu HDMI 

ARC vašeho televizoru.

b. Druhý konec HDMI kabelu vložte do portu 
HDMI IN na reproduktoru.

b
Vyberte audio kabel a reproduktor připojte k televizoru

NEBO
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HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

a. Připojte napájecí kabel k portu 1 POWER na zadní straně 
reproduktoru.

b. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky. Reproduktor se 
zapne a uslyšíte tón.
POZNÁMKA: Pokud je slyšet zkreslený zvuk, vypněte reproduktory TV 

(viz příručka k televizoru). Pokud není slyšet žádný zvuk,  
vyzkoušejte kroky pro řešení problémů v části Reference.

Reproduktor připojte k napájení

a

b
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Povolení automatického probuzení (Auto-wake) 
Umožňuje automatické zapnutí vašeho reproduktoru, 
když detekuje příchozí zvuk z vašeho televizoru.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení I, dokud neuslyšíte tón a 
dokud kontrolky TV a Bluetooth na reproduktoru nebliknou 
třikrát oranžově.

Úprava úrovně basů
Pro nastavení úrovně basů stiskněte h, pak stiskněte 
tlačítko zvýšení hlasitosti H nebo snížení hlasitosti z . 

Povolení režimu dialogů (Dialogue mode)
Režim dialogů zlepšuje čistotu a srozumitelnost dialogů a 
vokálů u filmů, televizních pořadů a podcastů.

Stiskněte tlačítko režimu dialogů 5 pro přepínání mezi 
režimem dialogů a výchozím nastavením zvuku.

POZNÁMKA: Další informace o těchto funkcích získáte v 
návodu k obsluze nebo online na:  
worldwide.Bose.com/Support/TVS

Tlačítko napájení

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Ztlumení / 
obnovení zvuku

TV

Bluetooth®

Nastavení basů

Režim dialogu

Reference

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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a. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Bluetooth l. 
Kontrolka Bluetooth na reproduktoru bude pomalu 

b. 
blikat modře.
Na vašem mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth.

c. Ze seznamu zařízení vyberte váš reproduktor "Bose TV 
Speaker". 
Po připojení se ozve tón. Kontrolka Bluetooth se rozsvítí 
bíle. V seznamu mobilních zařízení se zobrazí název 
reproduktoru "Bose TV Speaker".

Připojení mobilního zařízení

CZ
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Pro řešení problémů vyzkoušejte následující kroky:

• Použijte pouze jeden audio kabel.

• Zajistěte všechna připojení kabelů a ujistěte se, že jsou správná.

• Audio kabel připojte na TV k portu Audio Output nebo Audio 
OUT, nikoli k audio vstupu Input nebo Audio IN.

• HDMI kabel od reproduktoru připojte na TV do portu, 
označeném jako HDMI ARC (Audio Return Channel) 
nebo HDMI IN, nikoli do standardního portu HDMI.

• Odpojte napájecí kabel po dobu alespoň jedné minuty a 
znovu jej připojte.

Kompletní informace ohledně řešení problémů naleznete v 
návodu k obsluze nebo online na:
worldwide.Bose.com/Support/TVS

Žádný zvuk?

CZ

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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http://worldwide.Bose.com/Support/TVS



