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Stručná příručka 

Chytrý soundbar Bose Smart soundbar 300

Prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny a důležité bezpečnostní upozornění, a poté příručku uschovejte pro budoucí použití.  
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Připojte soundbar k napájení
Jeden konec napájecího kabelu připojte k portu POWER na zadní straně soundbaru a druhý 
konec zapojte do elektrické zásuvky. Soundbar se zapne a světelná lišta se rozsvítí oranžově.
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Nastavte si soundbar
Stáhněte si aplikaci Bose Music a postupujte podle pokynů v aplikaci:
Připojení soundbaru k televizoru, přidání hlasového asistenta, získání nových funkcí.

a
Umístěte soundbar na vhodné místo, např. tak, jak je znázorněno na ilustraci 
Soundbar umístěte tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 0.3 - 0.9 m od jiných 
bezdrátových zařízení. Můžete jej také instalovat na stěnu.
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Další pokyny

Ovládání přehrávání zvuku
Stiskněte tlačítko Přehrát / Pozastavit F pro přehrávání, pozastavení, přeskočení vpřed nebo vzad. 

Povolení automatického probuzení
Povolte automatické zapnutí soundbaru, když detekuje zvuk z vašeho televizoru.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení I po dobu 5ti sekund, dokud neuslyšíte tón a světelná lišta 
dvakrát nezapulzuje bíle.

Nastavení zvuku při montáži soundbaru na stěnu
Pokud je soundbar namontován na stěně, proveďte jeho nastavení pro lepší kvalitu zvuku.

Stiskněte a podržte tlačítko ztlumení zvuku Mute A po dobu 5ti sekund, dokud neuslyšíte tón a 
světelná lišta dvakrát nezapulzuje bíle.

POZNÁMKA: Další informace o těchto funkcích naleznete v návodu k obsluze.

Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/SB300

Napájení

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Ztlumení zvuku 
Mute

TV

Bluetooth®
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Přehrát / Pozastavit (1x)
Přeskočit vpřed (2x)

Přeskočit vzad (3x)




