
Bose® 161™ kolonėlės 
 
 
 

 
161™-kolonėlių pastatymas 

Nurodymas: 161™-kolonėlės yra magnetiškai ekranuotos, todėl jas galima visur pastatyti, nebijant 

ekranų mirgėjimo.  
Kad išgautumėte geriausią kolonėlių skambesį, kairiąją kolonėlę statykite/montuokite kairėje 

kambario pusėje, o dešiniąją-dešinėje, mažiausiai 1,5 m atstumu vieną nuo kitos. Atkreipkite dėmesį, kad 
kolonėlės būtų pastatytos/sumontuotos lygiagrečiai sienai.  

Jei norite šias kolonėles naudoti  erdvinio garso atkūrimui, montuokite/statykite jas klausytojui iš 
šonų arba užnugaryje.  

 
 

Jei kolonėles statote 
ant kokio nors paviršiaus, 
būtinai pritvirtinkite 
gumines kojytes, kad jos 
stabiliai stovėtų. 

 
 
 

DĖMESIO!: Kolonėlių nestatykite arti šilumą skleidžiančių aparatų ir atviros ugnies. Ant kolonėlių 

nestatykite degančių žvakių.  

 
Kolonėlių kabelio parinkimas 

Atkreipkite dėmesį, kad kabelis būtų atitinkamo skersmens. Dažniausiai naudojamas dviejų laidų 0,75 mm2 
kabelis.  

Nurodymas: Prieš jungdami kolonėlių kabelius, išjunkite procesorių ir ištraukite maitinimo kabelį iš 

rozetės.  

 
Kolonėlių kabelio paruošimas 

Kolonėlių kabelį sudaro du izoliuoti laidai. Pažymėtas laidas dažniausiai būna +, o nepažymėtas būna 
-. Atitinkamai pažymėtos ir jungtys, esančios užpakalinėje kolonėlių pusėje. + laidas jungiamas į + jungtį, o – 
laidas jungiamas į – jungtį.  

Nurodymas: Kabelį atkirpkite tokio ilgio, kad jo pakaktų jungiant kolonėles ir procesorių. 
Nuo kolonėlių kabelio galo, maždaug 13 mm nuimkite izoliaciją. Nukirpkite laidų galus taip, kad nebūtų 
atsikišusių pavienių laidelių.  

 
Kolonėlių kabelio prijungimas prie kolonėlių 

Kolonėlių nugarėlėje yra laido pritvirtinimui skirti spaustukai. Paspauskite raudoną spaustuko dalį ir į 
atsiradusią ertmę įkiškite + laidą, atleiskite spaustuko dalį. Juoda spaustuko dalis skirta – laidui pritvirtinti. 



 
Kolonėlių kabelio prijungimas prie procesoriaus arba stiprintuvo 

Kairiosios kolonėlės kabelį sujunkite su procesoriaus arba stiprintuvo kairiosios kolonėlės išėjimu. 
Pažymėtą laidą sujunkite su + jungčia, o nepažymėtą su – juoda jungtimi. Taip pat prijunkite ir dešiniąją 
kolonėlę.   

DĖMESIO!: Įsitikinkite, kad jokie palaidi laidai virš jungitie svienas kito neliečia. Taip gali būti 

sukeltas trumpas jungimas, kurio pasekoje būtų sugadintas procesorius arba stiprintuvas. Prieš jungdami 

procesorių arba stiprintuvą įsitikinkite, kad viskas gerai sujungta.  
Nurodymas:  Tuo Atveju, jei kolonėles naudosite kaip galines erdvinio garso kolonėles, 

nustatykite ant procesoriaus "SMALL SPEAKER." 
 
Kolonėlių jungčių patikrinimas 

1. Procesoriaus arba stiprintuvo balanso reguliatorių nustatykite į vidurinę padėtį ir MONO, tada jį įjunkite.  
2. Pastatykite kolonėles viena prieš kitą mažiau, nei 15 cm atstumu.  
Pagrokite keletą dainų, kuriose yra daug žemų dažnių. Jums turėtų susidaryti įspūdis, tarsi muzika sklinda iš 
vidurio tarp kolonėlių. Žemi dažniai turi tarsi natūraliai skambėti. Jei garsas sklinda kitaip, reiškia, kad kažką 
ne taip sujungėte arba sukeitėte kolonėles. Patikrinkite visas jungtis ir dar kartą atlikite šį testą.  
 
Kolonėlių montavimas ant sienų 

DĖMESIO!: Kolonėlių laikiklių nemontuokite ant sienų, kurios nėra stabilios arba jose yra instaliuoti 

elektros laidai ir kanalizacijos vamzdžiai.  
DĖMESIO!: Ant kolonėlių ir laikklių negalima dėti ar kabinti jokių pašalinių daiktų, nes kolonėlių stovai 

suprojektuoti taip, kad atlaikytų tik  kolonėlių svorį.  
 Nurodymas: Montuodami laikiklius vertikaliai, A dalį montuokite taip, kad varžtų ertmė C būtų atkreipta į 

apačią. Būtinai tvirtai prisukite varžtus.   
 Nurodymas: Kad Stereo Everywhere® (Stereo visur) pilnai atskleistų savo galimybes, kolonėles primygtinai 

rekomenduojama montuoti horizontaliai.  

Pridėkite gręžimo šabloną prie pasirinktos sienos vietos ir pasižymėkite gręžimo vietas. Tuo atveju, jei 
kolonėlių laidą vesite per sieną, pasižymėkite ir laido vietą.  
1. Išgręžkite atitinkamas skylutes.  
2. A dalį pritvirtinkite prie sienos, o B dalį prie kolonėlių nugarėlės.  
Pritvirtinkite kolonėlės B lailiklio dalį prie A laikiklio dalies ant sienos C varžto pagalba. Kolonėlių 
pasvirimo kampą galite reguliuoti atleidę C varžtą, o norėdami kolonėles pritvirtinti, šį varžtą priveržkite.  

Juodas (-) 

Raudonas (+) 



 
Kolonėlių valymas 

Kolonėlės valykite tik drėgnu skudurėliu ir jokiu būdu nenaudokite cheminių valiklių. Kolonėlių grotelėse 
susikaupusias dulkes galite labai atsargiai išsiurbti dulkių siurbliu.  
 
Techniniai duomenys 
 
Kokybės standartas: Syncom® Computer-kokybės kontrolė 
 
Garsiakalbiai: du 6,3 cm plačiajuosčiai garsiakalbiai kiekvienoje kolonėlėje  
 
Išmatavimai: 10,6 cm x 27,8 cm x 12,6 cm (A x P x G) 
Galingumas/varža: 50 W pagal IEC; 4-8 omu varžą, jungiamos su procesoriais ir stiprintuvais, kurių galia 
10-100 W vienam kanalui.  

Skesmuo: ilgis: 
0,75 mm2 maksimalus 9 m 
1,5mm2 maksimalus 14 m 
2,0 mm2 maksimalus 21 m 
 

Svoris: 3,6 kg pora (pakuotė) 
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