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Upozornění: 
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. 

Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno. 

 

Důležité bezpečnostní instrukce 
 
Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce a instrukce k použití. 
 
Důležité bezpečnostní instrukce 
1. Přečtěte si tyto instrukce. 
2. Dodržujte tyto instrukce. 
3. Dodržujte všechna varování. 
4. Postupujte podle instrukcí. 
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. 
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte podle instrukcí výrobce. 
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které 

produkují teplo. 
9. Chraňte napájecí kabel před poškozením. 
10. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem. 
11. Odpojte přístroj během bouřky, nebo pokud ho nebudete dlouhou dobu používat. 
12. Opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je vyžadován, pokud je přístroj poškozený jakýmkoli způsobem, např. 

když je poškozený napájecí kabel nebo vidlice, do přístroje nateče voda nebo spadne nějaký předmět, přístroj 
byl vystavený dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně nebo spadnul. 

 
Tento symbol na produktu znamená, že je uvnitř neizolované nebezpečné napětí, které může představovat 
riziko úrazu elektrickým proudem. 
 
 
Tento symbol na produktu znamená, že v návodu jsou důležité instrukce k ovládání a údržbě. 
 
 
Obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodné pro děti do 3 let 
 
Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Konzultujte s lékařem, zda nemůže ovlivnit lékařský implantát. 
 
 

 
 Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti, tekutinám nebo 

vlhkosti. 
 Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající tekutině a nestavte na něj nebo do jeho blízkosti nádoby 

s tekutinami, jako jsou květinové vázy. 
 Chraňte produkt před zdroji ohně a tepla. Nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, 

jako jsou např. svíčky. 
 Neprovádějte žádné neschválené modifikace produktu. 
 Nepoužívejte ve vozidlech nebo na lodích. 
 Z důvodu větrání Bose nedoporučuje umisťovat tento produkt do uzavřených skříněk. 

 

 
 Používejte v nadmořské výšce do 2000 m. 
 Produktový štítek je umístěný na spodku produktu. 
 

 
Společnost Bose Corporation zde prohlašuje, že tento produkt je v souladu se všemi požadavky směrnice 
2014/53/EU a všemi dalšími aplikovatelnými směrnice EU. Prohlášení o shodě najdete na:  
www.Bose.com/compliance. 
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Přístroj v souladu s požadavky na ekologické provedení podle směrnice 2009/125/EC je v souladu s následujícími 
normami nebo dokumenty: Směrnice (EC) číslo 1275/2008 jak je zmíněno směrnicí (EU) číslo 801/2013. 
 

Informace o požadovaném stavu 
napájení 

Režimy napájení 
Pohotovostní stav Síťový pohotovostní stav 

Příkon ve specifikovaném režim 
napájení při vstupu 230 V/50 Hz 
 
Čas, po kterém je zařízení 
automaticky přepnuto do režimu 
 
Příkon v síťovém pohotovostním 
režimu, když jsou všechny síťové 
porty připojené a všechna 
bezdrátové síťové porty jsou 
aktivované při vstupu 230 V/50Hz. 

 0.5 W 
 
 

< 2.5 hodiny 
 
 
 
 

Není 

Wi-Fi, Bluetooth  2.0 W 
 
 

< 20 minut 
 
 
 
 

 2.0 W 

Postup deaktivace/aktivace 
síťových portů. Deaktivace všech 
sítí umožňuje pohotovostní režim. 

Wi-Fi: Deaktivace současným stisknutím a podržením tlačítka 
Přehrávání/Pauza a tlačítka Bluetooth na nejméně 5 sekund. Opakujte pro 
aktivaci. 
 
Bluetooth: Deaktivace vymazáním seznamu spárování stisknutím a 
podržením tlačítka Bluetooth na 10 sekund. Aktivace spárováním 
s Bluetooth zdrojem. 

 
Frekvenční operační pásmo 2400 až 2483.5 MHz: 
 Bluetooth/Wi-Fi: Maximální vysílací výkon méně jak 20 dBm EIRP. 
 Bluetooth Low Energy: Maximální výkon spektrální hustoty menší než 10 dBm/MHz EIRP. 
 
Frekvenční operační pásmo 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz: 
 Wi-Fi: Maximální vysílací výkon méně jak 20 dBm EIRP. 
 
Toto zařízení má omezeno použití na vnitřní při operaci ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech 
členských zemích EU. 
 

 
Tento symbol znamená, že produkt nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu a musí být odevzdán 
na sběrném místě pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní 
prostředí. Pro více informací o likvidaci a recyklaci tohoto produktu kontaktujte místní úřady, sběrné místo nebo 
obchod, ve kterém jste přístroj koupili. 
 
Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle indikuje datum výroby: „9“ je 2009 nebo 2019. 
 
Napájení: 
Zdroj napájení: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.5 A 
Reproduktor: 24 V ss, 0.9 A 
 
 

Právní informace 
 
Amazon, Alexa, Amazon Music a všechna související loga jsou obchodní značky společnosti Amazon Inc. nebo jejích 
poboček. 
Apple, logo Apple a AirPlay jsou obchodní značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. App 
Store je servisní značka společnosti Apple Inc. 
Použití značky Work with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo pro spolupráci s technologiemi, 
identifikovanými ve značce, a bylo certifikováno výrobcem, že splňuje výkonnostní standardy Apple. 
Google, Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google LLC. 
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky, vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a 
použití těchto značek společností Bose Corporation je v licenci. 
Tento produkt obsahuje službu iHeart Radio. iHeart Radio je registrovaná obchodní značka společnosti iHeart Media 
Inc. 
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Tento produkt je chráněný některými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto 
technologií mimo tento produkt je zakázáno bez licence společnosti Microsoft. 
Pandora, logo Pandora a obchodní provedení Pandora jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky 
společnosti Pandora Media, Inc. použité s povolením. 
Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetích stran, které můžete nalézt zde: 
www.spotify.com/connect/third-party-licences. 
Spotify je registrovaná obchodní značka společnosti Spotify AB 
Wi-Fi je registrovaná obchodní značka společnosti Wi-Fi Alliance® 
Bose, Bose Home Speaker, Bose Music a logo Bose Music jsou obchodní značky společnosti Bose Corporation. 
Bose Corporation vedení: 1-877-230-5639 
 
© 2019 Bose Corporation 
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Co je v krabici 
 

Obsah balení 
 
Zkontrolujte, že máte všechny následující části: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduktor Bose Home Speaker 300  Napájecí zdroj 
 
 
 
 
         Vidlicové adaptéry* 
 
* Reproduktor může být dodáván s několika vidlicovými adaptéry. Použijte adaptér vhodný pro vaši oblast. 
 
Poznámka: 
Pokud je nějaká část poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. 
 
Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS300 
 
 

Umístění reproduktoru 
 

Doporučení 
 
 Nestavte reproduktor na vršek audio/video zařízení (receiver, TV atd.) nebo na jiný objekt, který může vyzařovat 

teplo. Generované teplo může negativně ovlivňovat výkonnost reproduktoru. 
 Nestavte žádné objekty na reproduktor nebo před něj. 
 Aby nedocházelo k rušení, udržujte jiná bezdrátová zařízení ve vzdálenosti 0.3 – 0.9 m od reproduktoru. 
 Umístěte reproduktor mimo kovové skříňky a dál od přímých zdrojů tepla. 
 Umístěte reproduktor tak, aby gumové nožičky stály na rovném a pevném podkladu. 
 Ujistěte se, že síťová zásuvka je v dosahu. 
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Napájení 
 

Připojení reproduktoru k napájení 
 
1. Připojte napájecí kabel do zdířka napájení na zadní straně reproduktoru. 

 

 
 

2. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky. 
Napájení reproduktoru se zapne a světelný pruh svítí oranžově. 

 
 

Síťový pohotovostní režim  
 
Reproduktor se přepne do síťového pohotovostního režimu, pokud je zvuk zastavený a nestisknete žádné 
tlačítko nebo nepoužijete hlasového asistenta déle jak 20 minut. Pro probuzení reproduktor ze síťového 
pohotovostního režimu: 
 
 Stiskněte jakékoli tlačítko na reproduktoru. 
 Zapněte přehrávání nebo pokračujte v přehrávání s použitím vašeho mobilního zařízení nebo 

s použitím aplikace Bose Music. 
 Promluvte na Amazon Alexu nebo na Google Assistant. 
 
Poznámka: 
Pro přístup k hlasovému asistentovi v síťovém pohotovostním režimu se ujistěte, že je reproduktor 
nastavení pomocí aplikace Bose Music a že mikrofon je zapnutý, 
 
 
Ruční nastavení reproboxu do síťového pohotovostního režimu 
 
Stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause II, dokud světelný pruh nezhasne. 
 
 

Nastavení aplikace Bose Music 
 
Aplikace Bose Music umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z jakéhokoli mobilního zařízení, jako je smartphone 
nebo tablet. 
 
Z aplikace můžete streamovat hudbu, nastavovat a měnit předvolby, přidávat hudební služby, zkoumat internetové 
radiové stanice, konfigurovat Amazon Alexu nebo Google Assistant a spravovat nastavení reproduktoru. 
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Poznámka: 
Pokud již máte vytvořený účet Bose Music v aplikaci Bose Music pro jiný produkt, viz. „Přidání reproduktoru 
k existujícímu účtu“ dále. 
 
 

Stažení aplikace Bose Music 
 
1. Na vašem mobilním zařízení stáhněte aplikaci Bose Music. 

 
 

2. Postupujte podle instrukcí. 
 
 

Existující uživatelé aplikace Bose Music 
 

Přidání reproduktoru k existujícímu účtu 
 
1. V aplikaci Bose Music stiskněte + na obrazovce My Bose. 

 
Poznámka: 
Pro návrat do obrazovky My Bose stiskněte ikonu  v levém horním rohu obrazovky. 
 

2. Postupujte podle instrukcí. 
 
 

Připojení k jiné Wi-Fi síti 
 
Připojte k jiné síti, když změníte název nebo heslo domácí sítě nebo když změníte nebo chcete přidat jinou síť. 
 
1. Na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko AUX a PLAY/PAUSE II, dokud světelný pruh nebude svítit 

oranžově. 
 

2. Na vašem mobilním zařízení otevřete vaše Wi-Fi nastavení. 
 

3. Vyberte Bose Home Speaker 300. 
 

4. Otevřete aplikaci Bose Music a postupujte podle instrukcí v aplikaci. 
 

Poznámka: 
Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení vašeho reproduktoru, stiskněte ikonu My Bose v levém horním 
rohu. Stiskněte + pro přidání vašeho produktu. 
 
 
 

Z
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Kabelové připojení 
 

Připojení audio kabelem 
 
Můžete připojit smartphone, tablet, počítač nebo jiný typ mobilního zařízení k reproduktoru pomocí 3.5 mm audio 
kabelu (není v příslušenství). 
 
1. Pomocí 3.5 m audio kabelu připojte vaše audio zařízení ke zdířce AUX na reproduktoru. 

 
 

2. Na vršku reproduktoru stiskněte AUX. 
Světlený pruh se rozsvítí bíle a pak zhasne. 

 
 

Stav reproduktoru 
 
LED stavový pruh je umístěný na předku reproduktoru a ukazuje jeho stav. 
 

Světelný pruh 

 
 
 

Stav Wi-Fi 
 
Ukazuje stav Wi-Fi připojení reproduktoru. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Bliká bíle Připojování k Wi-Fi 
Svítí bíle a pak zhasne Připojeno k Wi-Fi 
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Stav připojení Bluetooth 
 
Ukazuje stav Bluetooth připojení pro mobilní zařízení. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Bliká modře  Připraveno k připojení k mobilnímu 

zařízení. 
Bliká bíle Připojování k mobilnímu zařízení. 
Svítí bíle a pak zhasne Připojeno k mobilnímu zařízení. 

Bíle zaplní střed, dvakrát blikne a 
zhasne 

Vymazání seznamu zařízení. 

 
 

Stav AUX 
 
Ukazuje stav připojení pro zařízení, připojení kabelem AUX. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Svítí bíle a pak zhasne Připojeno ke zdroji AUX. 

 
 

Stav hlasového asistenta 
 
Ukazuje stav Amazon Alexy nebo Google Assistant. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Zhasnutý Nečinný 
Svítí bíle z krajů do středu, pak svítí 
(celý) 

Poslech 

Rozsvěcí se do krajů Přemýšlení 
Bliká bíle (celý) Mluvení 

Bliká žlutě Upozornění 
 
Indikátor vypnutého mikrofonu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikátor vypnutého mikrofonu 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivita indikátoru Stav systému 
Svítí červeně Mikrofon je vypnutý 
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Přehrávání médií a hlasitost 
 
Ukazuje stav reproduktoru při ovládání přehrávání médií a hlasitosti. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Dvě středová světla svítí bíle Přehrávání/Pauza 
Pravý konec světelného pruhu bliká 
bíle 

 Zvýšení hlasitosti 

Levý konec světelného pruhu bliká 
bíle 

 Snížení hlasitosti 

 
 

Aktualizace a chybový stav 
 
Ukazuje stav aktualizace softwaru a chybové stavy. 
 

Aktivita světelného pruhu  Stav systému 
Svítí oranžově Probíhá nastavení Wi-Fi 
Svítí bíle zprava doleva Stahování aktualizace 

Svítí bíle zleva doprava Aktualizace reproduktoru 
Čtyřikrát oranžově blikne Chyba – viz. aplikace Bose Music 
Svítí červeně Chyba -  kontaktujte servis 

 
 

Pokročilé funkce 
 

Aktualizace reproduktoru 
 
Reproduktor se aktualizuje automaticky, když je připojený k aplikaci Bose Music a k Wi-Fi síti. 
 
 

Zakázání/povolení Wi-Fi 
 
Stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause II a tlačítko Bluetooth , dokud se světelný pruh nerozsvítí do středu, 
dvakrát blikne a zhasne. 
 

 
 
Poznámka: 
Když je Wi-Fi zakázáno, nemůžete použít aplikaci Bose Music nebo hlasového asistenta pro ovládání reproduktoru. 
 
 
 
 
 

l
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Údržba 
 

Čištění reproduktoru 
 
Čistěte povrch reproduktoru měkkým a suchým hadříkem. 
 
Upozornění: 
 Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru žádné spreje. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí 

prostředky, obsahující alkohol, čpavek nebo brusné látky. 
 Nenechejte do otvorů v reproduktoru vniknout žádnou tekutinu. 
 
 

Výměna dílů a příslušenství 
 
Výměnu dílů a příslušenství lze objednat před servis. 
 
Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS300 
 
 

Odstraňování závad 
 
Pokud zaznamenáte s reproduktorem problémy, nejprve zkuste následující: 
 Ujistěte se, že reproduktor je připojený d funkční síťové zásuvky. 
 Zajistěte všechny kabely. 
 Zkontrolujte stav reproduktoru. 
 Stáhněte si aplikaci Bose Music a spusťte dostupné aktualizace softwaru. 
 Přemístěte reproduktor a mobilní zařízení dál od možného zdroje rušení (bezdrátový router, bezdrátový telefon, 

televizor, mikrovlnná trouba atd.). 
 Umístěte reproduktor do doporučené vzdálenosti od vašeho bezdrátového routeru nebo mobilního zařízení pro 

správnou operaci. 
 

Další řešení 
 
Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, podívejte se do následující tabulky pro identifikování příčiny a možné 
řešení obecných problémů. Pokud nejste schopní problém vyřešit, kontaktujte servis. 
 
Navštivte: worldwide.Bose.com/Contact 
 
 

Problém Řešení 
Reproduktor nejde zapnout Připojte napájecí kabel do jiné zásuvky. 

Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. 
Reproduktor nereaguje během 
nastavování 

Ujistěte se, že používáte pro nastavení aplikaci Bose Music. 
 
Poznámka: 
Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení reproduktoru, stiskněte ikonu My 
Bose v levém horním rohu. Pak stiskněte + pro přidání produktu. 
 
Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. 

Aplikace Bose Music nepracuje na 
mobilním zařízení 

Ujistěte se, že mobilní zařízení je kompatibilní s aplikací Bose Music a 
splňuje minimální systémové požadavky. Pro více informací viz obchod 
s aplikacemi na vašem mobilním zařízení. 
 
Odinstalujte aplikaci Bose Music z vašeho mobilního zařízení a znovu jí 
nainstalujte. 
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Problém Řešení 
Reproduktor nejde připojit k Wi-Fi síti V aplikaci Bose Music vyberte správný název sítě a zadejte síťové heslo.

Ujistěte se, že reproduktor a mobilní zařízení je připojené do stejné Wi-Fi 
sítě. 
Pokud se informace vaší Wi-Fi sítě změnili, proveďte znovu připojení. 
Povolte Wi-Fi na zařízení, používaném pro nastavení. 
Zavřete na mobilním zařízení ostatní aplikace. 
Pokud váš router podporuje pásmo 2.4 GHz a 5 GHz, ujistěte se, že 
reproduktor a mobilní zařízení jsou připojené ve stejném pásmu. 
 
Poznámka: 
Bose doporučuje dát každému pásmu jedinečné jméno pro jistotu při 
připojování do stejného pásma. 
 
Restartujte router. 
Odinstalujte aplikaci Bose Music z mobilního zařízení. Odpojte napájecí 
kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. Stáhněte aplikaci Bose 
Music a opakujte nastavení. 

Přerušovaný nebo žádný zvuk Zvyšte hlasitost na reproduktoru a mobilním zařízení. 
Zastavte jiné aplikace pro streamování zvuku nebo obrazu. 
Přepněte na jiný zdroj. 
Přehrávejte hudbu z jiné aplikace nebo hudební služby. 
Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth zařízení. 
 
Poznámka: 
K reproduktoru nemůžete připojit Bluetooth sluchátka. 
 
Restartujte vaše mobilní zařízení. 
Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. 
Přesuňte reproduktor blíž k mobilnímu zařízení. 
Přesuňte reproduktor blíž k routeru. 

Reproduktor nelze připojit k Bluetooth 
zařízení 

Na vašem zařízení: 
 Vypněte a zapněte funkci Bluetooth. 
 Vymažte reproduktor ze seznamu Bluetooth na vašem zařízení. 

Připojte ho znovu. 
Připojte jiné mobilní zařízení. 
Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth zařízení. 
 
Poznámka: 
K reproduktoru nemůžete připojit Bluetooth sluchátka. 
 
Odstraňte reproduktor ze seznamu Bluetooth na vašem zařízení a připojte 
ho znovu. 
Vymažte seznam zařízení z reproduktoru. 

Reproduktor nestreamuje hudbu 
pomocí AirPlay 

Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý a v dosahu. 
Aktualizujte vaše zařízení Apple a reproduktor. 
Ujistěte se, že vaše zařízení Apple a reproduktor je připojený do stejné 
Wi-Fi sítě. 
Pokud nemůžete nalézt ikonu AirPlay  v hudební aplikaci, ze které 
streamujete, streamujte hudbu z řídícího centra. 
Pro další podporu navštivte: 
https://www.apple.com/airplay/ 

Reproduktor není viditelný pro přidání 
do jiného účtu Bose 

Ujistěte se, že je v aplikaci Bose Music povoleno sdílení reproduktoru. 
Ujistěte se, že reproduktor a mobilní zařízení je připojené do stejné Wi-Fi 
sítě. 
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Problém Řešení 
Alexa neodpovídá Ujistěte se, že Alexa byla nastavena pomocí aplikace Bose Music. 

 
Poznámka: 
Reproduktor musí být nastavený a připojený do Wi-Fi sítě použitím 
aplikace Bose Music. 
 
Ujistěte se, že bydlíte v zemi, kde je Alexa dostupná. 

Ujistěte se, že tlačítko vypnutí mikrofonu  nesvítí červeně. Stiskněte  
pro zapnutí mikrofonu. 
Ujistěte se, že jste vyslovili jméno, přiřazené v aplikaci Bose Music. Pokud 
má více reproduktorů stejné jméno, použijte jméno přiřazené v aplikaci 
Alexa nebo změňte jméno v aplikaci Bose Music. 
Odstraňte Alexu z reproduktoru pomocí aplikace Bose Music. Znovu 
Alexu přidejte. 
Pro další podporu navštivte: 
https://www.amazon.com/usealexa 

Google Assistant neodpovídá nebo 
nepřehrává hudbu 

Ujistěte se, že Google Assistant byl nastaven pomocí aplikace Bose 
Music. 
Připojte vaše mobilní zařízení k Wi-Fi. 
Ujistěte se, že bydlíte v zemi, kde je Google Assistant dostupný. 
Používejte poslední verzi aplikace Google Assistant. 
Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je kompatibilní. 
Odstraňte Google Assistant z reproduktoru pomocí aplikace Bose Music. 
Znovu Google Assistant přidejte. 
Vyberte jako výchozí hudební službu Pandora nebo Spotify. 
Ujistěte se, že používáte stejný účet audio služby v aplikaci Bose Music a 
aplikaci Google Assistant. 
Váš Google Assistant nemusí podporovat váš požadavek. Nové funkce 
jsou přidávány pravidelně. 
Pro další podporu navštivte: 
https://support.google.com/assistant 

Změna nastavení osobních výsledků 
Google Assistant 

Pro vypnutí osobních výsledků nebo změnu účtu pro osobní výsledky 
použijte nabídku nastavení v aplikaci Google Assistant. 
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Reset reproduktoru 
 
Tovární reset vymaže všechny zdroje, nastavení hlasitosti a sítě z reproduktoru a vrátí ho do výchozího továrního 
nastavení. 
 
Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti – a tlačítko AUX na 10 sekund, dokud se světlený pruh nerozsvítí do 
středu, dvakrát bíle blikne a zhasne. 
 

 
Reproduktor se restartuje. Když je reset kompletní, světelný pruh svítí oranžově. 
 
 
Obnovení nastavení sítě a audio nastavení reproduktoru 
 
Nastavte reproduktor použitím aplikace Bose Music. 
 


