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Prosím, prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. 

Dôležité bezpečnostné pokyny
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Odložte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Čistite iba suchou handričkou.
6. Nezakrývajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
7. Nepoužívajte prístroj v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory tepla, 
kachle, ohrievače alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
8. Používajte iba výrobcom schválené doplnky / príslušenstvo.
9. Odpojte toto zariadenie počas búrky alebo ak sa nepoužíva po dlhšiu dobu.
10. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj 
akýmkoľvek spôsobom poškodený, najmä napájací kábel alebo zástrčka; došlo k vniknutiu tekutiny
alebo cudzích predmetov do prístroja, prístroj bol vystavený dažďu či vlhkosti, nepracuje normálne, 
alebo spadol na zem.

Tento produkt obsahuje malé časti, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Nevhodné pre deti do 3 
rokov.

Produkt obsahuje magnetický materiál. Obráťte sa na svojho lekára, ak máte pochybnosti o 
tom, či by to mohlo mať vplyv na funkciu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

• NEVYSTAVUJTE vplyvu tepla ohňa a tepelných zdrojov.
• NEKLAĎTE na produkt alebo do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad sviečky.
• NEVYKONÁVAJTE neoprávnené zmeny / úpravy tohto produktu.
• NEPOUŽÍVAJTE s týmto produktom napájací menič.
• Nepoužívajte iné nabíjačky ako také, ktoré sú výslovne určené pre použitie s týmto produktom.

Používajte len v nadmorskej výške do 2000 metrov.

• Produkty obsahujúce batérie nevystavujte nadmerným teplotám (napr. Uloženie na priamom 
slnku, v blízkosti ohňa, a pod.).
• Štítok produktu je umiestnený na jeho spodnej strane.
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POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenie 
triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu 
proti nežiaducemu rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať 
energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže 
spôsobiť nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej 
inštalácii k rušeniu nedôjde.
Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je 
možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť 
rušenie pomocou jedného alebo viacerých z týchto opatrení:
• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
• Poraďte sa s predajcom alebo skúseným radio / TV technikom.

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené Bose Corporation, môžu viesť k strate 
oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC, vrátane ISED, oslobodených od štandardov RSS. 
Prevádzka je viazaný nasledovných dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať 
nežiaduce rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek vonkajšie rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce činnosť.

Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm od tela.
Toto zariadenie je určené len pre vnútorné použitie a pre prevádzku v pásme 5150 - 5250 MHz z 
dôvodu zníženia rizika rušenia na spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a 
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ a všetkými ďalšími príslušnými 
požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na: www.Bose.com/compliance

Produkt je v súlade s požiadavkami na ekodizajn týkajúcu sa energeticky súvisiacich produktov podľa 
smernice 2009/125 / ES, v súlade s nasledujúcimi normami alebo dokumenty: nariadenie (ES) č. 
1275/2008 v znení nariadenia (EÚ) č. 801/2013.

Vyžadované informácie o stave napájania
Režimy napájanie

Pohotovostný stav Sieťový pohotovostný stav

Spotreba energie v špecifikovanom režime napájania, 
230 V / 50 Hz

≤ 0.5 W Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2.0 W

Čas, po ktorom sa zariadenie automaticky prepne do režimu < 2.5 hod ≤ 20 min

Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime, ak 
sú zapojené všetky káblové sieťové porty a sú aktivované 
všetky bezdrôtové porty, pri 230 V / 50 Hz

N/A ≤ 2.0 W

Deaktivačný / aktivačný procedúry sieťového portu. 
Deaktivácia všetkých sietí umožní pohotovostný režim.

Wi-Fi: Deaktivujte súčasným stlačením a podržaním
tlačidiel  F a Bluetooth l po dobu 5 sekúnd. 
Pre aktiváciu opakujte.

Bluetooth: Deaktivujte vymazaním zoznamu spárovaných 
zariadení stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth počas 
10 sek. Aktivujte škárovaním s Bluetooth zdrojom.

http://www.Bose.com/compliance
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Pre Európu:
Frekvenčné prevádzkové pásmo 2400 - 2483,5 MHz:

• Bluetooth / Wi-Fi: Maximálny prenosový výkon nižší ako 20 dBm EIRP.

• Bluetooth Low Energy: Maximálna výkonová spektrálna hustota nižšia ako 10 dBm / MHz EIRP.
Frekvenčné prevádzkové pásmo 5150-5350 MHz a 5470-5725 MHz:

• Wi-Fi: Maximálny vysielací výkon menej ako 20dBm EIRP.
Použitie tohto zariadenia vo všetkých členských štátoch EÚ (uvedené v nasledujúcej tabuľke) je 
obmedzené na vnútorné priestory, ak je prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu 5150-5350 MHz.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

Týmto symbolom sa rozumie, že produkt nesmie byť zlikvidovaný ako bežný domáci odpad, a 
je potrebné ho doručiť do príslušného zberného miesta pre recykláciu. Správna likvidácia a 
recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac 
informácií o správnej likvidácii a recyklácii tohto výrobku, sa obráťte sa na miestne správne 
orgány, poskytovateľov služieb likvidácie odpadov alebo obchod, kde ste tento výrobok zakúpili.

Prosím, použité batérie zlikvidujte riadne podľa miestnych predpisov. Batérie nespaľujte.

Vybratie dobíjacej lítium-iónové batérie v tomto výrobku musí vykonávať len kvalifikovaný 
odborník. Obráťte sa na miestneho predajcu Bose alebo pre ďalšie informácie navštívte:
products.bose.com/static/compliance/index.html.

Nariadenie pre radio-frekvenčné zariadení s nízkym vysielacím výkonom
Článok XII
Podľa nariadenia pre radio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielacím výkonom nesmie, bez povolenia 
udeleného NCC, žiadna spoločnosť, firma alebo užívateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielací výkon 
alebo meniť originálne charakteristiku a výkon, schválený pre radio-frekvenčné zariadenie s nízkym 
vysielacím výkonom.
Článok XIV
Radio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielacím výkonom nesmie ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a 
rušiť legálne komunikáciu; ak sa tak stane, používateľ je povinný okamžite ukončiť prevádzku, kým 
nedôjde k odstráneniu rušenia. Uvedenú legálne komunikácií sa rozumie rádiovej komunikácie, 
prevádzkované v súlade so zákonom o telekomunikáciách.
Radio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielacím výkonom môže byť citlivé na rušenie z legálne 
komunikácie alebo na ISM rádiové zariadenie.
NEPOKÚŠAJTE sa sami vybrať dobíjacia lítium-iónovú batériu z tohto produktu. O jej vybratie 
požiadajte miestneho predajcu Bose alebo iného kvalifikovaného odborníka.
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Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok  (Čína)
Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov

Toxické alebo nebezpečné látky a prvky

Názov dielu Olovo
(Pb)

Ortuť
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Šesťmocný
(CR(VI))

Polybromované
bifenyl
(PBB)

Polybromované 
difenylétery

(PBDE)
PCB X O O O O O
Kovové diely X O O O O O

Plastové diely O O O O O O

Reproduktory X O O O O O

Káble X O O O O O

Táto tabuľka je pripravená v súlade ustanoveniami SJ / T 11364.
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych 
materiáloch, použitých pre túto časť, je pod limitným požiadavkou  GB/T 26572.
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homo-
génnych materiálov, použitých pre túto časť, je nad limitným požiadavkouGB/T 26572.

Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok (Taiwan)
Názov zariadenia: Powered Speaker, Typové označenie: 429329

Obmedzené látky a ich chemické symboly

Jednotka Olovo
(Pb) Ortuť (Hg) Kadmium (Cd) Šesťmocný

 chromium (Cr+6)
Polybromované
bifenyl (PBB)

Polybromované 
difenylétery

(PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○
Kovové diely - ○ ○ ○ ○ ○
Plastové diely ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reproduktory - ○ ○ ○ ○ ○
Káble - ○ ○ ○ ○ ○

Poznámka 1: „○“  označuje, že percentuálny obsah obmedzené látky nepresahuje percento referenčnej hodnoty. 
Poznámka 2: „-“ označuje, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.

Dátum výroby: První tučná číslice sériového čísla označuje rok výroby; “9” je 2009 nebo 2019. 
Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North  
Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importér EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
Importér Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, 
Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676
Importér Mexiko: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas 
de Chapultepec,  11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Hodnoty elektrického napájania: 5Vdc, 3A

Prosím, vyplňte a uschovajte pre svoju potrebu
Na nižšie vyhradené miesto si prosím poznamenajte výrobné číslo vášho nového produktu.
Sériové číslo:   _____________________________________________
Číslo modelu:   ____________________________________________
Dátum nákupu:  _____________________________________________
Odporúčame vám uschovať si potvrdenie o nákupe a tento návod. Teraz je ten správny čas k registrácii produktu Bose. 
Môžete ľahko urobiť na webových stránkach: http://global.Bose.com/register

http://global.bose.com/register
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PRÁVNE INFORMÁCIE

Informácie o zabezpečení produktu
Tento produkt umožňuje prijímať automatické bezpečnostné aktualizácie Bose. Ak chcete 
automatické bezpečnostné aktualizácie dostávať, musíte dokončiť proces nastavenia produktu v 
aplikácii Bose Music a pripojiť ho k internetu. Ak nedokončíte proces nastavenia, budete 
zodpovední za inštaláciu bezpečnostných aktualizácií, ktoré Bose sprístupňuje.

Amazon, Alexa, Amazon Music, a všetky súvisiace logá sú ochranné známky Amazon, Inc. alebo jej 
dcérskych spoločností.
Apple, logo Apple a AirPlay sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. 
App Store je značka služieb Apple Inc.
Označenie "Works with Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s 
technológiou identifikovanú v označení, a že bolo vývojári certifikované pre splnenie 
výkonnostných štandardov Apple.
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené Bluetooth SIG, 
Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je v rámci licencie.
Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Tento produkt obsahuje službu iHeartRadio. iHeartRadio je registrovaná ochranná známka spol. 
iHeartMedia, Inc.
Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva Microsoft. Použitie alebo 
distribúcia technológie mimo tohto výrobku je bez licencie spoločnosti Microsoft zakázané.
Pandora, logo Pandora, a označenia Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné 
známky Pandora Media, Inc. Použité so zvolením.

Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú licencie tretích strán, pozri: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.
Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music, a logá Bose Music sú ochranné známky Bose 
Corporation.
Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2019 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovať, modifikovaná, 
distribuovaná alebo inak použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

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


BaS
ys

CS

7  | S K

Ak chcete zobraziť informácie o licenciu, na ktoré sa vzťahujú na softvérové balíčky tretích strán 
dodávané ako súčasti vášho produktu Bose Portable Home Speaker:

1. Na reproduktora po dobu 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti + a tlačidlo
pre zníženie hlasitosti -.

2. Pripojte USB-C kábel ku konektoru USB-C na spodnej strane reproduktora. 
POZNÁMKA:

Ak pre nabíjanie reproduktora Bose Portable Home Speaker používate nabíjacie kolísku, 
uistite sa, že je kábel pripojený k portu USB-C na zadnej strane reproduktora a nie k 
nabíjacej kolíske.

3. Pripojte druhý koniec kábla k počítaču.
4. V počítači zadajte do okna prehliadača http://203.0.113.1/opensource, zobrazí sa licenčné informácie

EULA.

VYHLÁSENIE O LICENCIU
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ČO JE V BALENÍ

Obsah balenia
Opatrne rozbaľte kartón a uistite sa, že balenie obsahuje nasledujúce časti: 

Reproduktor Bose Portable Home 
Speaker 

Zdroj napájania

Napájací kábel AC napájacie adaptéry*

* Dodané môžu byť rôzne napájacie adaptéry. Použite napájací adaptér, určený pre váš región.

POZNÁMKA:
Ak je nejaká časť poškodená, produkt nepoužívajte.
Obráťte sa na vášho autorizovaného predajcu Bose® alebo na zákaznícky servis Bose.

Navštívte: worldwide.Bose.com/Support/PHS

http://worldwide.Bose.com/Support/PHS
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MOŽNÉ POUŽITIE

Pri pripojení k sieti Wi-FI
Po pripojení k sieti Wi-Fi má reproduktor prístup ku všetkým funkciám vrátane 
hlasového ovládania, pripojenie k aplikácii Bose Music, prechádzanie hudby, a 
synchronizácia s ďalšími reproduktormi.

Informácie o aplikácii Bose Music, viď strana 14.

Pri nepripojenia k sieti Wi-FI
Pokiaľ nie je sieť Wi-Fi k dispozícii, tento reproduktor je možné používať ako Bluetooth 
reproduktor. Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje streamovať hudbu z 
mobilných zariadení, ako sú smartphony, tablety a prenosné počítače.

Informácie o pripojení Bluetooth zariadení k reproduktoru pomocou technológie 
Bluetooth, viď strana 27.
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UMIESTNENIE REPRODUKTORA

Odporúčania
• Neumiestňujte reproduktor na audio / video zariadenia (receivery, televízory, atď.) Alebo

na akékoľvek iné objekty, ktoré môžu generovať teplo. Teplo generované týmito kompo-
nentmi môže viesť k zhoršeniu výkonosti reproduktora.

• Na reproduktor alebo pred reproduktor neklaďte žiadne predmety.

• Aby nedochádzalo k interferenciám, ostatné bezdrôtové zariadenia umiestnite vo
vzdialenosti 0.3 - 0.9 m od reproduktora.

• Neumiestňujte reproduktor do, a v blízkosti kovových skriniek, apod., a priamych zdrojov
tepla.

• Umiestnite reproduktor tak, aby bola jeho gumová základňa na stabilnom a rovnom
povrchu.

• Pri používaní technológie Bluetooth umiestnite mobilné zariadenia do vzdialenosti max.
10 m od reproduktora a uistite sa, že medzi ním a reproduktorom je priama viditeľnosť.
Kvalitu zvuku môže ovplyvniť presunutie Bluetooth zariadenie ďalej od reproduktora či
nepriama viditeľnosť - Bluetooth zariadenie sa môže od reproduktora odpojiť.

POZOR:

• Reproduktor postavte vždy na jeho základňu. Postavenie reproduktora na jeho akúkoľvek
inú stranu môže spôsobiť poškodenie reproduktoru a ovplyvniť kvalitu zvuku.

• Vyhnite sa umiestnenie reproduktora na mokrej alebo znečistenej plochy.
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NASTAVENIE BOSE MUSIC

Aplikácia Bose Music app umožňuje nastaviť a ovládať reproduktor z akéhokoľvek 
mobilného zariadenia, ako je smartphone alebo tabliet.

Pomocou aplikácie môžete streamovať hudbu, nastavovať a meniť predvoľby, pridávať 
hudobné služby, prechádzať internetové rozhlasové stanice, konfigurovať Google Assistant 
alebo Amazon Alexa a spravovať nastavenia reproduktora.

POZNÁMKA:
Ak už máte v aplikácii Bose Music vytvorený účet Bose Music pre iný produkt, pozrite si 
časť "Pridanie reproduktora k existujúcemu účtu", viď strana 15.

Stiahnutie aplikácie BOSE MUSIC APP

1. Na vašom mobilnom zariadení si stiahnite aplikáciu Bose Music.

2. Postupujte podľa pokynov aplikácie.
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EXISTUJÚCE UŽÍVATELIA BOSE MUSIC

Pridanie reproduktora k existujúcemu účtu

1. V aplikácii Bose Music, na obrazovke My Bose, stlačte H.

POZNÁMKA:

Pre návrat na obrazovku My Bose kliknite v ľavom hornom rohu na ikonu Z .

2. Postupujte podľa pokynov aplikácie.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi
Ak sa zmenilo heslo alebo názov vašej siete, alebo ak chcete zmeniť alebo pridať inú sieť, 
postupujte podľa týchto pokynov pre pripojenie k inej sieti Wi-Fi.

1. Na reproduktora stlačte a podržte súčasne tlačidlo pre zníženie hlasitosti -, a tlačidlo 
Prehrávanie / Pozastavenie, kým svetelný krúžok v hornej a dolnej časti nezačne svietiť 
oranžovo.

2. V mobilnom zariadení otvorte nastavenie Wi-Fi.

3. Vyberte Bose Portable Home Speaker.

4. Otvorte aplikáciu Bose Music a postupujte podľa pokynov aplikácie. 

POZNÁMKY  :

• Ak vás aplikácia nevyzve k nastavenie reproduktora, kliknite na ikonu My Bose Z v 
ľavom hornom rohu. Kliknutím na + svoj produkt pridáte.

• Po pripojení k Wi-Fi sieti má váš reproduktor prístup k hlasovému ovládaniu a ku 
všetkým ďalším funkciám, ponúkaným v aplikácii Bose Music.

Opätovné pripojenie k sieti Wi-Fi
Reproduktor sa automaticky pripojí k známej sieti Wi-Fi, pokiaľ dôjde k jeho zapnutie a 
je v dosahu siete Wi-Fi.

POZNÁMKA: 
Reproduktor ukladá informácie až o 8mi rôznych sieťach Wi-Fi, a to v poradí, v akom 
boli naposledy použité.
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NAPÁJANIE

Zapnutie 
Stlačte tlačidlo napájania I.

Hlasové oznámenie vám oznámi stav batérie.
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Vypnutie 
Stlačte a podržte tlačidlo napájania I , kým nezhasne indikácia napájania.

POZNÁMKY: 

• Ak reproduktor nie je pripojený k sieti Wi-Fi, neprebieha streamovanie zvuku
pomocou technológie Bluetooth alebo nabíjanie, po 20 minútach nečinnosti sa
reproduktor automaticky vypne.

• Ak nebolo Wi-Fi nastavené pomocou aplikácie Bose Music, vypnite reproduktor
stlačením tlačidla napájania.

Pohotovostný sieťový režim
Ak je po dobu 20 minút zastavené prehrávanie zvuku, nie je stlačené žiadne tlačidlo alebo 
nedôjde k prístupu k hlasovému asistentovi, reproduktor prejde do pohotovostného 
sieťovému režimu.
Postup pre "prebudenie" reproduktora z pohotovostného sieťového režimu:

• Na reproduktora stlačte ľubovoľné tlačidlo.

• Prehrávajte alebo obnovte zvuk pomocou mobilného zariadenia či aplikácie Bose Music.

• Použite hlasový asistent.

POZNÁMKA: 
Ak chcete získať prístup k hlasovému asistentovi v pohotovostnom sieťovom režime, 
nastavte ho pomocou aplikácie Bose Music a zapnite mikrofón (pozri stranu 14).
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OVLÁDACIE PRVKY

Zvýšenie hlasitostiZníženie hlasitosti

Prehrávanie / 
Pozastavenie

Tlačidlo Akcia
(viď strana 20)

Tlačidlo pre
vypnutie mikrofónu
(viď strana 20) 

Zapnutie/vypnutie
napájanie Tlačidlo Bluetooth

(viď strana 27)  



BaS
ys

CS

OVLÁDACIE PRVKY

1 9  | S K

Prehľad funkcií reproduktora
Ovládacie prvky reproduktora sú umiestnené na jeho hornej strane. 

TIP: Reproduktor môžete ovládať aj pomocou aplikácie Bose Music.

Prehrávanie médií a hlasitosť

Zníženie hlasitosti Prehrávanie /      Zvýšenie hlasitosti 
Pozastavenie

Funkcia Čo urobiť

Prehrávanie/Pozastavenie    Stlačenie F.

Preskočenie vpred Dvojité stlačenie F.

Preskočenie vzad Trojité stlačenie F.

Zvýšenie hlasitosti
Stlačenie H.

POZNÁMKA:  Ak chcete zvýšiť hlasitosť rýchlo, stlačte a podržte H.

Zníženie hlasitosti
Stlačenie z.

POZNÁMKA:  Ak chcete znížiť hlasitosť rýchlo, stlačte a podržte z.
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Ovládanie hlasového asistenta
Pomocou tlačidla Akcia b a tlačidlá Vypnutie mikrofónu n môžete ovládať Google
Assistant (pozri stranu 22) alebo Amazon Alexa (pozri stranu 25).

Tlačidlo AkciaTlačidlo Vypnutie mikrofónu
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HLASOVÝ ASISTENT

Možnosti hlasového asistenta
Reproduktor môžete naprogramovať pre jednoduchý a rýchly prístup k Google Assistant 
alebo Amazon Alexa.

POZNÁMKA: 
Google Assistant a Amazon Alexa nie sú dostupné v niektorých jazykoch a krajinách.

Možnosti Ako používať

Google Assistant Použite svoj hlas a / alebo tlačidlo Akcia b 
(pozri stranu 22).

Amazon Alexa Použite svoj hlas a / alebo tlačidlo Akcia b 
(pozri stranu 25).

POZNÁMKA: 
Reproduktor nemôžete nastaviť tak, aby mal prístup súčasne k Google Assistant a Amazon 
Alexa.

Nastavenie hlasového asistenta
Než začnete, uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a reproduktor sú pripojené k rovnakej 
sieti Wi-Fi.

Na nastavenie hlasového asistenta, použite aplikáciu Bose Music. K tejto možnosti sa 
dostanete z ponuky nastavení Settings.

POZNÁMKA: 
Pri nastavovaní hlasového asistenta používajte rovnaké konto audio služby, aký ste 
použili v aplikácii Bose Music.
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Prístup ku Google Assistant
Pretože Váš prenosný reproduktor Bose Portable Home Speaker teraz pracuje s Google 
Assistant, ponúka vám hands-free ovládanie, takže môžete prehrávať a pozastaviť svoje 
obľúbené médiá iba pomocou hlasu.

Ďalšie informácie o tom, čo Google Assistant ponúka, nájdete na adrese: 
https://support.google.com/assistant

POZNÁMKY: 

• Google Asistent nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách.

• Ďalšie informácie o prehrávaní zvuku pomocou Google Assistant,
viď strana 24.

Použitie hlasu
Začnite vyslovením "Ok Google" a potom povedzte:

Môžete skúsiť Príklady, čo povedať

Získať prístup k prekladači Google How do you say friend in Spanish?
(Ako sa povie priateľ v španielčine?)

Zabaviť sa s rodinou What noise does an elephant make?
(Aký hluk vytvára slon?)

Nastaviť pripomenutie Remind me to call Mom on Thursday.
(Pripomenúť, že mám vo štvrtok zavolať mame)

Skontrolovať svoj kalendár
How does my day look?
(Pozrieť sa, ako vyzerá môj denný program)

Ovládať svoju chytrú domácnosť Turn off the lights.
(Zhasnúť svetla)

https://support.google.com/assistant
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Použitie ovládacích prvkov reproduktora
Google Assistant môžete ovládať pomocou tlačidla Akcie b a tlačidlá Vypnutie mikrofónu
n. Tlačidlá sú umiestnené na hornej strane reproduktora.

Tlačidlo Vypnutie mikrofónu

Môžete skúsiť Čo urobiť

Hovoriť na Google Assistant
Stlačte b a potom vyslovte svoju požiadavku. 
Zoznam vecí, ktoré môžete vyskúšať, nájdete na:  
https://support.google.com/assistant

Zastaviť alarmy a časovača Stlačte b.

Ukončiť Google Assistant Stlačte b.

Zapnúť / vypnúť mikrofón
Stlačte n.
Keď je mikrofón vypnutý, indikátor nad tlačidlom 
Vypnutie mikrofónun svieti na červeno a nemôžete 
získať prístup ku Google Assistant.

https://support.google.com/assistant
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Prehrávanie hudby pomocou Google Assistant
Google Assistant môžete požiadať o prehrávanie hudby z východiskovej audio služby alebo 
z konkrétnej audio služby.

Začnite vyslovením "Ok Google" a potom povedzte:

Môžete skúsiť Príklady, čo povedať

Prehrávanie hudby

Play some music (Prehrať nejakú hudbu)

POZNÁMKA:  
Google Assistant používa vašu predvolené audio službu. 
Ak počujete chybovú správu, možno budete musieť 
predvolené audio službu zmeniť. Ak chcete toto 
nastavenie zmeniť, použite aplikáciu Google Assistant.

Ovládanie vášho reproduktora Turn it up (Zapnúť ho)

Prehrávanie konkrétnej audio služby
Play NPR on TuneIn (Prehrať NPR na TuneIn) 
POZNÁMKA:   
Google Assistant nepodporuje všetky audio služby.

Prehrávanie na konkrétnom 
reproduktora

Play some jazz on the living room speakers (Prehrať jazz na 
reproduktoroch v obývacej izbe)

POZNÁMKA:  
Nezabudnite vysloviť názov reproduktora, ktoré ste mu 
priradili v aplikácii Bose Music. Pokiaľ má rovnaký názov 
viac reproduktorov, použite názov priradený v aplikácii 
Google Assistant či zmeňte názov v aplikácii Bose Music.

Výber predvolenej hudobné služby
Počas počiatočného nastavenia "initial setup" vášho Google Assistant vás aplikácia vyzve k 
výberu východiskovej audio služby. Pri používaní Google Assistant s produktmi Bose sú 
ako predvolené služby podporované len Pandora a Spotify. Hoci sú počas inštalácie 
ostatné audio služby uvedené ako dostupné, nie sú podporované.

Pre najlepší zážitok vyberte ako predvolený audio službu Pandora alebo Spotify. Ak zvolíte 
nepodporovanú audio službu, pri žiadosti o prehrávaní zvuku sa ozve chybové hlásenie.
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Prístup k Amazon Alexa
Reproduktor má vstavaný prístup k Amazon Alexa. Alex môžete požiadať o prehrávanie 
hudby, prečítanie správ či predpoveď počasia, ovládanie chytrých domácich zariadení a 
ďalšie.

Použitie Alexa na vašom reproduktora je rovnako jednoduché ako položenie dotazu. Stačí
sa opýtať alebo použiť tlačidlo Akcie b a Alexa okamžite odpovie.

Ďalšie informácie o tom, čo Alexa ponúka, nájdete na adrese: 
https://www.amazon.com/usealexa

POZNÁMKA: Alexa nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách.

Použitie hlasu

Môžete skúsiť Príklady, čo povedať

Položiť dotaz Alexa, what’s the weather? (Otázka na počasie)

Prehrávanie zvuku

Alexa, play Beethoven. (Prehrať Beethovena)
POZNÁMKA:  
Amazon Music je nastavená ako predvolený hudobná 
služba. Ak chcete predvolené hudobnú službu zmeniť, 
použite aplikáciu Alexa.

Ovládánie hlasitosti Alexa, turn the volume up. (Zvýšiť hlasitosť)

Prehrávanie konkrétnej audio služby
Alexa, play NPR on TuneIn. (Prehrať  NPR na TuneIn) 
POZNÁMKA:
Amazon Alexa nepodporuje všetky audio služby.

Prehrávanie na konkrétnom 
reproduktora

Alexa, play funk in the living room. (Prehrať funk v 
obývacej izbe)
POZNÁMKA:  
Nezabudnite vysloviť názov reproduktora, ktoré ste mu 
priradili v aplikácii Bose Music. Pokiaľ má rovnaký 
názov viac reproduktorov, použite názov priradený v 
aplikácii Alexa či zmeňte názov v aplikácii Bose Music.

Preskočenie na ďalšiu skladbu Alexa, next song. (Preskočiť na ďalšiu skladbu)

Nastavenie časovača Alexa, set a timer for 5 minutes. (Nastavenie časovača na 
5 minút)

Objavte ďalšie zručnosti Alexa, what new skills do you have? (Otázka na ďalšie 
nové zručnosti)

Ukončenie služby Alexa Alexa, stop.

https://www.amazon.com/usealexa
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Použitie ovládacích prvkov reproduktora
Alexa môžete ovládať pomocou tlačidla Akcie b a tlačidlá Vypnutie mikrofónu n.
Tlačidlá sú umiestnené na hornej strane reproduktora.

Tlačidlo Vypnutie mikrofónu

Môžete skúsiť Čo urobiť

Hovoriť na Alexa
Stlačte b a potom vyslovte svoju požiadavku.
Zoznam vecí, ktoré môžete vyskúšať, nájdete na:
https://www.amazon.com/usealexa

Zastaviť alarmy a časovača Stlačte b.

Ukončiť Alexa Stlačte b.

Zapnúť / vypnúť mikrofón

Stlačte n.
POZNÁMKA:  
Keď je mikrofón vypnutý, indikátor nad tlačidlom 
Vypnutie mikrofónu n svieti na červeno a nemôžete 
získať prístup k Alexa.

https://www.amazon.com/usealexa


BaS
ys

 C
S

 
 

2 7  | S K

BLUETOOTH PRIPOJENIE

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje streamovať hudbu z mobilných zariadení, 
ako sú smartphony, tablety a prenosné počítače. Ako budete môcť začať hudbu z vášho 
zariadenia streamovať, musíte ho pripojiť k reproduktoru.

Použitie len technológie Bluetooth (bez Wi-Fi)
Pokiaľ je reproduktor odpojený od Wi-Fi siete, máte prístup len k jeho Bluetooth 
funkciám. Ďalšie informácie o pripojenie mobilného zariadenia k reproduktoru pomocou 
technológie Bluetooth, viď nižšie.

POZNÁMKA: 
Ak používate iba technológiu Bluetooth, nemáte prístup k hlasovému asistentovi alebo 
funkciám v aplikácii Bose Music.

Pripojenie mobilného zariadenia

1. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth l.

Budete počuť tón a svetelný krúžok začne pulzovať modro.

2. Na vašom mobilnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth.

TIP:
Ponuka Bluetooth sa na vašom mobilnom zariadení obvykle nachádza v ponuke
nastavení.
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BLUETOOTH PRIPOJENIE

3. Vyberte reproduktor zo zoznamu zariadení.

TIP:
V aplikácii Bose Music vyhľadajte názov, ktorý ste pre váš reproduktor zadali. Ak ste
svoj reproduktor nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

Portable Home Speaker

Po pripojení budete počuť tón a svetelný krúžok začne v hornej a dolnej časti svietiť na 
modro, a potom prejde do čiernej. Názov vášho reproduktora sa objaví v zozname 
mobilného zariadenia.

Odpojenie mobilného zariadenia
Mobilné zariadenia odpojte pomocou aplikácie Bose Music.

TIP: 
Pre odpojenie zariadenia môžete tiež použiť Bluetooth nastavenia. Deaktivácia funkcie 
Bluetooth odpojí všetky ostatné zariadenia.
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BLUETOOTH PRIPOJENIE

Opätovné pripojenie mobilného zariadenia

1. Stlačte tlačidlo Bluetooth l.

POZNÁMKA:
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia Bluetooth.

2. Prehrávajte zvuk na pripojenom mobilnom zariadení.

Pripojenie ďalšieho mobilného zariadenia 
Do zoznamu reproduktora je možné uložiť až osem zariadení. 
POZNÁMKA:
Zvuk je možné prehrávať len z jedného zariadenia.

1. Stlačte a podržte l, kým svetelná lišta nezačne pulzovať modro.

2. V mobilnom zariadení vyberte zo zoznamu zariadení reproduktor.
POZNÁMKA:
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia Bluetooth.

Vymazanie Bluetooth zoznamu z reproduktora

1. Stlačte a podržte l, kým nezačne svetelný krúžok v hornej a dolnej časti dvakrát
modro pulzovať.

2. Vymažte reproduktor zo zoznamu Bluetooth zariadení vášho mobilného zariadenia.
Všetky zariadenia sú vymazaná a reproduktor je pripravený na pripojenie (viď strana
27).
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AUDIO STREAM POMOCOU AIRPLAY

Reproduktor ponúka tiež prehrávanie AirPlay 2, čo vám umožňuje rýchlo streamovať zvuk 
z vášho zariadenia Apple na reproduktor, alebo na viacerých reproduktorov.

POZNÁMKY: 

• Pre používanie AirPlay 2 budete potrebovať zariadenia Apple s iOS 11.4 alebo novším.

• Zariadenie Apple a reproduktor musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

• Ďalšie informácie o AirPlay nájdete na adrese: https://www.apple.com/airplay

Streamovanie zvuku z ovládacieho centra zariadení Apple

1. V zariadení Apple otvorte "ovládacie centrum".

2. Dotknite sa a podržte kartu zvuku v pravom hornom rohu obrazovky a potom ikonu 
AirPlay A.

3. Vyberte reproduktor alebo reproduktory.

Streamovanie zvuku z aplikácie

1. Otvorte hudobné aplikácii (napr. Apple Music) a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

2. Kliknite na A.

3. Vyberte reproduktor alebo reproduktory.

http://www.apple.com/airplay
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BATÉRIE

Nabíjanie reproduktora

1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu portu na reproduktora.

2. Pripojte napájací kábel k sieťovému adaptéru.

3. Pripojte napájací adaptér k sieťovej zásuvke.

Reproduktor sa zapne a indikátor napájania začne blikať nabielo.

Nabíjanie reproduktora pomocou nabíjacej kolísky pre reproduktory Bose
Portable Home
Reproduktor Bose Portable Home môžete nabíjať pomocou nabíjacej kolísky Charging 
Cradle. Ak chcete nabíjací kolísku Bose Charging Cradle zakúpiť, obráťte sa na auto-
rizovaného predajcu Bose.
Navštívte: worldwide.Bose.com/Support/PHS

http://worldwide.Bose.com/Support/PHS
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Kontrola úrovne nabitia batérie
Keď je reproduktor zapnutý a neprehráva zvuk, stlačte tlačidlo napájania I.

Hlasové oznámenie vám oznámi stav úrovne nabitia batérie.

TIP: Úroveň batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Bose Music.
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STATUS PRÍSTROJA

Status reproduktora zobrazuje svetelný LED krúžok, umiestnený v hornej časti reproduktora.

Svetelný LED krúžok

Status Wi-Fi
Zobrazuje stav Wi-Fi pripojenie reproduktora.

Aktivita svetelného krúžku Stav systému

Pulzujúca biela farba 
v hornej a dolnej časti Pripájanie k Wi-Fi

Trvalo svietiace biela 
farba, potom 
stmavnutie do čiernej 
v hornej a dolnej časti

Pripojené k Wi-Fi
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Status Bluetooth pripojenie
Zobrazuje status Bluetooth pripojenie pre mobilné zariadenia.

Aktivita svetelného krúžku Stav systému

Pulzujúca modrá farba 
v hornej a dolnej časti

Pripravené na pripojenie 
k mobilnému zariadeniu

Blikajúce modrá farba 
v hornej a dolnej časti

Pripájanie k mobilnému 
zariadeniu

Trvalo svietiace modrá 
farba, potom 
stmavnutie do čiernej 
v hornej a dolnej časti

Pripojené k mobilnému 
zariadeniu

Blikanie dvakrát modro Vymazanie zoznamu 
zariadení
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Status hlasového asistenta

Zobrazuje status hlasového asistenta Google Assistant alebo Amazon Alexa. 

Status Google Assistant 

Aktivita svetelného krúžku 
Stav hlasového 
asistenta

Nesvieti Nečinný

Svietiace biela farba v 
hornej, dolnej, ľavej a 
pravej časti

Načúvanie

Svetlo bielej farby sa 
otáča v smere 
hodinových ručičiek

Premýšľanie

Pulzujúca biela farba 
(plne)

Hovorenie

Svetlo bielej farby 
bliká po dobu 10 
minút

Notifikácia
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Status Amazon Alexa

Aktivita svetelného krúžku 
Stav hlasového 
asistenta

Nesvieti Nečinný

Svetlo bielej farby 
prechádza do hornej
a dolnej časti

Načúvanie

Rozsvietené biela farba 
v hornej a dolnej časti Premýšľanie

Pulzujúca biela farba 
(plne)

Hovorenie

Pulzujúca žltá farba v 
hornej a dolnej časti Notifikácia
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Indikácia mikrofónu nesvieti

Indikácia mikrofónu 
nesvieti

Aktivita indikátora Stav systému

Svieti červeno Mikrofón je vypnutý
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Status napájania

Indikátor napájania

Aktivita indikátora Stav systému

Svieti bielo

Zapnutý
POZNÁMKA: 
Pokiaľ je reproduktor pripojený k nabíjaciemu káblu, trvalé biele 
svetlo znamená plné nabitie.

Bliká bielo Nabíjanie

Stlmený bielo
Pohotovostný sieťový režim
POZNÁMKA:
Indikátor svieti stlmenie bielo, keď sa reproduktor nenabíja.

Svieti červeno Zostáva 5% - 10% kapacity batérie

Bliká červeno Zostáva menej ako 5% kapacity batérie

Čierna Vypnutý
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Status aktualizácie a chyby
Zobrazuje stav aktualizácií softvéru a upozornenia na chyby.

Aktivita svetelného krúžku Stav systému

Trvalo svietiace 
oranžová farba
v hornej a dolnej 
časti

Prebieha nastavenie Wi-Fi

Svetlo bielej farby 
vyplní krúžok proti 
smeru hodinových 
ručičiek až do celého 
vyplnenie, potom sa 
činnosť opakuje

Sťahovanie aktualizácie

Svetlo bielej farby 
vyplní krúžok v 
smere hodinových 
ručičiek až do celého 
vyplnenie, potom sa 
činnosť opakuje

Aktualizácie reproduktora

Štyrikrát blikajúce 
oranžová farba v 
hornej a dolnej časti

Chyba - viď aplikácia 
Bose Music

Trvalo svietiace 
červená farba v 
hornej a dolnej časti

Chyba - kontaktujte 
zákaznícky servis Bose
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POKROČILÉ FUNKCIE

Aktualizácie reproduktora
Reproduktor sa aktualizuje automaticky po pripojení k aplikácii Bose Music a k vašej Wi-Fi 
sieti.

Zakázanie / povolenie funkcie Wi-Fi
Stlačte a podržte tlačidlo Prehrávanie / Pozastavenie  F a tlačidlo Bluetooth l počas 5
sekúnd, kým sa svetelný krúžok nevyplní bielym svetlom.

POZNÁMKA:  
Ak je funkcia Wi-Fi zakázaná, reproduktor nedá ovládať pomocou aplikácie Bose Music, 
ani pomocou hlasového asistenta.
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie reproduktora
Povrch reproduktora čistite mäkkou, suchou handričkou. 

UPOZORNENIE:

• NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti systéme spreje. NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá,
chemikálie alebo čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.

• NENECHAJTE do žiadnych otvorov vniknúť kvapalinu.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu 

Bose. 

Navštívte: worldwide.Bose.com/Support/PHS

Obmedzená záruka
Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete 
na: global.Bose.com/warranty.

Ak chcete si tento produkt zaregistrovať, navštívte global.Bose.com/register, kde nájdete 
všetky pokyny.
Nezaregistrovaný produktu vaše záručné práva neovplyvní.

http://worldwide.Bose.com/Support/PHS
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv vyskúšajte tieto riešenia
Ak budete mať s reproduktorom problém, najprv skontrolujte:

• Zapnite reproduktor (pozri stranu 32).

• Nabite reproduktor (pozri stranu 14).

• Skontrolujte všetky káble.

• Overte stav reproduktora (pozri stranu 33).

• Stiahnite si aplikáciu Bose Music a spustite dostupné aktualizácie softvéru.

• Presuňte reproduktor ďalej od možného zdroja interferencie (bezdrôtové routery,
bezdrôtové telefóny, TV, MW rúry, atď.).

• Pre správnu činnosť presuňte reproduktor do odporúčaného dosahu bezdrôtového
routera alebo mobilného zariadenia.

Ďalšie riešenia
Ak sa vám nepodarí váš problém vyriešiť, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky, kde 
môžete identifikovať príznaky a možné riešenia všeobecných problémov. Ak sa vám 
ani potom nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis Bose / predajcu.

Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

Príznak Riešenie

Reproduktor sa 
nedá zapnúť

Batérie môže byť v režime ochrany alebo vybitá. Pripojte reproduktor 
k napájaciemu káblu.

Pripojte napájací kábel do inej elektrickej zásuvky.

Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a riadne ho opäť zapojte 
do elektrickej zásuvky.

Reproduktor sa 
nedá vypnúť

Ak bola Wi-Fi nastavená pomocou aplikácie Bose Music, stlačte a 
podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvieti indikátor napájania.

Pokiaľ nebola Wi-Fi nastavená pomocou aplikácie Bose Music, 
reproduktor vypnite stlačením tlačidla napájania.

Reproduktor počas 
inštalácie nereaguje

Uistite sa, že pre nastavenie používate aplikáciu Bose Music.

POZNÁMKA: Ak vás aplikácia nevyzve k nastavenie reproduktora,
kliknite na ikonu My Bose Z v ľavom hornom rohu. Potom 
kliknite na + pre pridanie produktu.

Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a riadne ho opäť zapojte
do elektrickej zásuvky.

http://worldwide.Bose.com/contact
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Príznak Riešenie

Aplikácia Bose Music 
na mobilnom zariadení 
nefunguje

Skontrolujte, či je mobilné zariadenie kompatibilné s aplikáciou Bose 
Music a či spĺňa minimálne systémové požiadavky. Ďalšie informácie, 
viď príslušný obchod s aplikáciami podľa vášho mobilného zariadenia.

Odinštalujte aplikáciu Bose Music z mobilného zariadenia a potom 
aplikáciu znovu nainštalujte (viď strana 14).

Reproduktor sa 
nepripojí k Wi-Fi sieti

V aplikácii Bose Music vyberte korektné názov siete a zadajte heslo 
siete.

Uistite sa, že ste reproduktor pripojili k rovnakej sieti Wi-Fi, ako je 
pripojené mobilné zariadenie.

Ak sa informácie o vašu Wi-Fi sieti zmenili, viď strana 15.

Povoľte Wi-Fi na zariadení, ktoré používate pre nastavenie.

V mobilnom zariadení ukončite ďalšie otvorené aplikácie.

Ak váš router podporuje pásma 2.4 GHz aj 5 GHz, uistite sa, že sa  
mobilné zariadenie aj reproduktor pripájajú k rovnakému pásme.

POZNÁMKA:  
Bose odporúča dať každému pásme dať jedinečný názov, aby ste sa 
uistili, že sa pripájate k správnemu pásme.
Resetujte router.

Odinštalujte aplikáciu Bose Music z mobilného zariadenia. 
Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a riadne ho zapojte do 
elektrickej zásuvky.
Stiahnite si aplikáciu Bose Music a reštartujte nastavenia.

Prerušovaný alebo 
žiadny zvuk

Zvýšte hlasitosť na reproduktora a mobilnom zariadení. 
Ukončite iné aplikácie pre audio alebo video streaming. Prepnite na 
iný zdroj.
Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobné služby.
Uistite sa, že používate kompatibilné mobilné Bluetooth zariadenia. 
Reštartujte mobilné zariadenia.
Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a riadne ho zapojte do 
elektrickej zásuvky.

Reproduktor sa 
nepripojí k mobilnému 
zariadeniu

V mobilnom zariadení vypnite a zapnite funkciu Bluetooth. 
Odoberte reproduktor z Bluetooth ponuky. 
Vykonajte nové pripojenie.

Pripojte iné mobilné zariadenia (pozri stranu 27).

Uistite sa, že používate kompatibilné mobilné Bluetooth zariadenia.

Odoberte reproduktor zo zoznamu Bluetooth mobilného zariadenia. 
Vykonajte nové pripojenie (pozri stranu 28).

Vymažte zoznam reproduktorov (pozri stranu 29).
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Príznak Riešenie

Nefunguje streamovanie 
zvuku na reproduktor 
pomocou AirPlay

Uistite sa, že je reproduktor zapnutý, a že je v dosahu 
(pozri stranu 32).

Aktualizujte vaše zariadenie Apple a reproduktor.

Uistite sa, že sú zariadenia Apple a reproduktor pripojené k rovnakej 
Wi-Fi sieti.

Uistite sa, že je reproduktor aktualizovaný (pozri stranu 40).

Ak nemôžete nájsť ikonu AirPlay A v hudobnej aplikácii, z ktorej 
streamuje, zvuk streamujte z ovládacieho centra.
Ďalšie informácie získate na: 
https://www.apple.com/airplay

Reproduktor nie je 
viditeľný pre pridanie 
k inému účtu Bose

Uistite sa, že je pomocou aplikácie Bose Music v reproduktore 
povolené zdieľanie.

Skontrolujte, že sú reproduktor a mobilné zariadenia pripojené k 
rovnakej Wi-Fi sieti.

Google Assistant
neodpovedá alebo
neprehráva zvuk

Skontrolujte, či bol Google Assistant nastavený pomocou aplikácie 
Bose Music (viď strana 21).
Pripojte vaše mobilné zariadenie k Wi-Fi sieti.
Uistite sa, že je vo vašej krajine Google Assistant k dispozícii. 
Uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu aplikácie Google 
Assistant.
Uistite sa, že je povolené aktivačný slovo (wake word) (pozri stranu
22).
Uistite sa, že používate kompatibilné mobilné zariadenia.
Pomocou aplikácie Bose Music odoberte Google Assistant z 
reproduktora. Potom Google Assistant znova pridajte.
Ako východiskový audio službu vyberte Pandora alebo Spotify (pozri 
stranu 24).
Uistite sa, že používate rovnaký účet audio služby v aplikácii Bose 
Music a v aplikácii Google Assistant.
Google Assistant nemusí vašu žiadosť podporovať. Nové funkcie 
sú pridávané pravidelne.

Ďalšie informácie získate na:
https://support.google.com/assistant

Zmena nastavení 
osobných výsledkov 
Google Assistant

Ak chcete vypnúť osobné výsledky alebo zmeniť účet pre osobné 
výsledky, použite ponuku nastavení Settings v aplikácii Google 
Assistant.

https://www.apple.com/airplay/
https://support.google.com/assistant
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Príznak Riešenie

Alexa nereaguje

Uistite sa, že Alexa bola nastavená pomocou aplikácie Bose Music 
(pozri stranu 14).

POZNÁMKA: 
Reproduktor musí byť nastavený a pripojený k Wi-Fi sieti pomocou 
aplikácie Bose Music.
Uistite sa, že je vo vašej krajine Alexa k dispozícii.

Uistite sa, že indikátor nad tlačidlom Vypnutie mikrofónu n 
nesvieti červeno. Stlačením tlačidlan zapnite mikrofón.
Nezabudnite vysloviť názov, ktoré ste priradili v aplikácii Bose Music. 
Ak má viac reproduktorov rovnaký názov, použite názov priradený v 
aplikácii Alexa alebo zmeňte názov v aplikácii Bose Music.

Pomocou aplikácie Bose Music odoberte Alexa z reproduktora. 
Potom Alexa znova pridajte.

Alexa nemusí vašu žiadosť podporovať. Nové funkcie sú pridávané 
pravidelne.

Ďalšie informácie získate na: 
https://www.amazon.com/usealexa

https://www.amazon.com/usealexa
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Reset reproduktora
Továrenské reset vymaže z reproduktora všetky nastavenia pre zdroje, hlasitosti a sieťové 
nastavenia, a reproduktor vráti do pôvodného továrenského nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenie hlasitosti H a tlačidlo Bluetooth l po dobu 10 sekúnd, 
kým sa svetelný krúžok nevyplní bielym svetlom.

Reproduktor sa reštartuje. Po dokončení resetu svieti svetelný krúžok oranžovo. 

Obnova nastavenia siete reproduktora a zvuku

Nastavte reproduktor pomocou aplikácie Bose Music (viď strana 14).



BaS
ys

 C
S

 
 

©2019 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM837954-0010 Rev. 01




