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WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Przeczytaj instrukcje.

2. Zachowaj instrukcje.

3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

7. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

8.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych 
jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie 
przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie 
urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI
Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci 
w wieku poniżej trzech lat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do słuchawek.

Nie wolno korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby zapobiec uszkodzeniu 
słuchu, należy korzystać ze słuchawek przy komfortowym, średnim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek 
należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.

Nie wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami 
i wilgocią.

Nie wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, 
takich jak wazony.
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INFORMACJE PRAWNE

Informacja o produktach generujących szum elektryczny (Oświadczenie 
o zgodności z FCC dla USA):

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych 
klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej 
ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię 
promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest 
zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych 
instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez 
jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania 
pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować 
anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji Industry Canada 
dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch 
warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia 
zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla 
populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację Industry Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu 
innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

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

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami 
i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja 
zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

 Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy 
dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają 
ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji 
dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, 
zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy
Artykuł XII
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC 
żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani 
modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV
Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji 
służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania 
urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną 
zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń 
promieniujących w radiowym pasmie ISM. 

http://www.Bose.com/compliance
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INFORMACJE PRAWNE

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Nazwa części Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))

Polibromowany 
bifenyl (PBB)

Polibromowany 
difenyloeter 

(PBDE)
Obwody drukowane (PCB) X O O O O O

Części metalowe X O O O O O

Części plastikowe O O O O O O

Głośniki X O O O O O

Przewody X O O O O O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O:  Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach 
dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X:  Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych 
materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)
Nazwa urządzenia: Moduł USB Link Oznaczenie typu: 434489

Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi

Nazwa części
Ołów 
(Pb)

Rtęć  
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr+6)

Polibromowane 
bifenyle (PBB)

Polibromowane 
difenyloetery (PBDE)

Obwody drukowane (PCB) – O O O O O
Części metalowe – O O O O O
Części plastikowe O O O O O O
Przewody O O O O O O
Uwaga 1: Symbol „O” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „−” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 
2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Aby uzyskać informacje o usługach lub importerze, zadzwoń pod numer +5255 (5202) 3545.

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Model: 434489
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INFORMACJE PRAWNE

Apple, logo Apple i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych 
i w innych krajach.

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. używanymi przez 
firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Bose i Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Bose są dostępne w witrynie internetowej firmy Bose.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać 
ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
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SPIS TREŚCI
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SPIS TREŚCI
Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

Moduł Bose USB Link Przewodnik szybkiego startu

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest 
uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego 
dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: 
worldwide.Bose.com/Support/HP700UC 

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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SZYBKI START

KONFIGURACJA MODUŁU BOSE USB LINK

1. Podłącz moduł Bose USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik stanu na 
module USB Link zacznie migać.

UWAGA: Jeżeli komputer ma port USB-C zamiast portu USB-A, możesz użyć 
standardowego adaptera USB-A do USB-C lub koncentratora USB w celu 
utworzenia tego połączenia.

2. Włącz słuchawki Bose w celu połączenia z nowym urządzeniem Bluetooth. 
Poczekaj chwile na połączenie słuchawek z modułem USB Link. Wskaźnik na 
module USB Link będzie migać szybko, a następnie pozostanie włączony po 
połączeniu ze słuchawkami.

3. Aby ukończyć konfigurację i uzyskać dostęp do innych funkcji, pobierz aplikację 
Bose Music lub Bose Connect.
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POŁĄCZENIA

Słuchawki Bose z połączeniem Bluetooth mogą być używane z modułem Bose 
USB Link. Moduł USB Link może być połączony aktywnie z jedną parą słuchawek 
jednocześnie.

UWAGA: W zależności od możliwości słuchawek, mogą one być połączone z wieloma 
urządzeniami Bluetooth naraz. Jest to nazywane łącznością wielopunktową. 
Ta funkcja pozwala połączyć słuchawki z modułem Bose USB Link 
i urządzeniem przenośnym w tym samym czasie.

UWAGA: Jeśli słuchawki są wyposażone w funkcję asystenta głosowego, jest ona 
niedostępna, kiedy słuchawki są połączone z modułem USB Link.

STAN POŁĄCZENIA
Wskaźnik stanu na module Bose USB Link wskazuje bieżący stan.

Wskaźnik na module Bose USB Link

WSKAŹNIK STAN SYSTEMU

Miga powoli (niebieski) Moduł USB Link jest gotowy do nawiązania połączenia ze 
słuchawkami.

Miga szybko (niebieski) Moduł USB Link łączy się ze słuchawkami.

Włączony (niebieski) Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami.

Włączony (fioletowy) 
Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose Noise 
Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), a komputer jest 
zalogowany na konto Microsoft Teams.

Miga (fioletowy)

Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose Noise 
Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), a komputer jest 
zalogowany na konto Microsoft Teams, które otrzymuje 
powiadomienie.

Włączony (czerwony)
Moduł USB Link jest połączony ze słuchawkami Bose 
Noise Cancelling Headphones 700 (lub 700 UC), 
a mikrofon jest wyciszony.
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POŁĄCZENIA

PODŁĄCZANIE MODUŁU BOSE USB LINK DO 
KOMPUTERA
Podłącz moduł Bose USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik stanu na module 
USB Link zacznie migać.

UWAGA: Jeżeli komputer ma port USB-C zamiast portu USB-A, możesz użyć 
standardowego adaptera USB-A do USB-C lub koncentratora USB w celu 
utworzenia tego połączenia.

ŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na module Bose USB Link przez około 3 sekundy, 
a następnie go zwolnij. Wskaźnik na module USB Link zacznie powoli pulsować na 
niebiesko, wskazując gotowość do połączenia z innym urządzeniem Bluetooth.

2. Włącz słuchawki Bose w celu połączenia z nowym urządzeniem Bluetooth. 
Poczekaj chwile na połączenie słuchawek z modułem USB Link. Wskaźnik na 
module USB Link będzie migać szybko, a następnie pozostanie włączony po 
połączeniu ze słuchawkami.

UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak połączyć słuchawki Bose z urządzeniem Bluetooth 
(modułem Bose USB Link), skorzystaj z następującej witryny internetowej: 
worldwide.Bose.com/support i znajdź stronę produktu dla swoich słuchawek.

UWAGA: Jeśli moduł Bose USB Link nie połączy się ze słuchawkami Bose Bluetooth 
w ciągu około 5 minut, wskaźnik stanu przestanie migać. Aby połączyć inne 
słuchawki Bose Bluetooth, powtórz powyższe czynności. 

PONOWNE ŁĄCZENIE SŁUCHAWEK
Na liście urządzeń modułu Bose USB Link można zapisać maksymalnie osiem 
urządzeń (słuchawek).

Jeśli moduł USB Link został już użyty z innych słuchawkami, odłącz moduł USB Link 
od portu USB komputera, a następnie podłącz go ponownie. Moduł USB Link 
podejmie próbę ponownego połączenia z wcześniej połączonymi słuchawkami. 
Podczas łączenia wskaźnik stanu będzie szybko migać na niebiesko.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ
Aby wyczyścić listę urządzeń Bluetooth zapisanych na module Bose USB Link, naciśnij 
i przytrzymaj przez 7–10 sekund przycisk na module USB Link. Po wyczyszczeniu listy 
urządzeń wskaźnik stanu zacznie powoli pulsować na niebiesko, wskazując gotowość 
do połączenia z innym urządzeniem Bluetooth.

http://worldwide.Bose.com/support
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KONSERWACJA

CZYSZCZENIE MODUŁU BOSE USB LINK
Moduł Bose USB Link może wymagać okresowego czyszczenia. 

• Należy przetrzeć zewnętrzne elementy miękką, suchą ściereczką.

• NIE dopuść do przedostania się wilgoci do wnętrza modułu USB Link.

OGRANICZONA GWARANCJA
Słuchawki i moduł Bose USB Link są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać 
informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej 
global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny 
internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa 
na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

LOKALIZACJE NUMERU SERYJNEGO
Numer seryjny i numer modelu znajdują się na opakowaniu produktu.

Dostęp do numeru seryjnego można również uzyskać za pomocą narzędzia do 
aktualizacji oprogramowania układowego modułu Bose USB Link.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA
W przypadku problemów z modułem Bose USB Link należy najpierw spróbować 
skorzystać z poniższych rozwiązań:

• Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 9).

• Upewnij się, że słuchawki Bose obsługują połączenia Bluetooth.

• Upewnij się, że moduł USB Link jest prawidłowo podłączony do komputera 
(zob. str. 10).

• Pobierz aplikację Bose Music lub Bose Connect i zainstaluj dostępne aktualizacje 
oprogramowania. (Każda aplikacja obsługuje inne modele słuchawek Bose).

• Zmniejsz odległość między słuchawkami modułem USB Link oraz zwiększ 
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód utrudniających łączność.

• Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego, aplikacji muzycznej 
lub aplikacji do obsługi spotkań.

• Upewnij się, że zarówno aplikacja do obsługi spotkań, jak i system operacyjny 
komputera są aktualne.

• Uruchom ponownie komputer lub wyloguj się z aplikacji do obsługi spotkań 
i zaloguj się ponownie.

• Odłącz moduł USB Link od portu USB komputera, a następnie podłącz go ponownie.

• Sprawdź dostępne aktualizacje oprogramowania układowego modułu USB Link 
(zob. str. 14).

INNE ROZWIĄZANIA
Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, 
skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów 
i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. 

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM PROCEDURA

Dźwięk jest zbyt cichy lub w ogóle 
go nie słychać.

Poziom głośności może być zbyt niski. Zwiększ 
głośność w dowolnym z następujących miejsc:

• na słuchawkach Bose Bluetooth,

• w oprogramowaniu do obsługi spotkań lub na 
komputerze.

Jeśli nadal nie słyszysz dźwięku, upewnij się, 
że moduł Bose USB Link został wybrany jako głośnik 
w oprogramowaniu do obsługi spotkań.

https://worldwide.bose.com/contact
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PROBLEM PROCEDURA

Po naciśnięciu przycisku na module 
Bose USB Link nic się nie dzieje.

Jeśli próbujesz połączyć inne słuchawki z modułem 
USB Link, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 
co najmniej 3 sekundy, zanim go zwolnisz (zob. 
str. 10).

Upewnij się, że podczas naciskania przycisku nie 
uczestniczysz w spotkaniu. W przeciwnym razie moduł 
USB Link nie zareaguje, aby nie przerywać spotkania.

Moduł Bose USB Link nie jest 
wyświetlany jako głośnik w aplikacji 
do obsługi spotkań.

Poczekaj około 30 sekund, aby komputer 
zarejestrował moduł USB Link jako mikrofon, głośnik 
i kamerę.

Jeśli nadal to nie działa, wykonaj następujące 
czynności:

• Spróbuj podłączyć moduł USB Link do innego 
portu USB komputera.

• Upewnij się, że moduł USB Link jest prawidłowo 
podłączony do portu USB komputera.

Dostosowanie głośności na 
komputerze nie wpływa na głośność 
modułu Bose USB Link.

Moduł USB Link nie został wybrany na komputerze 
jako domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku 
(nawet jeśli aplikacja do obsługi spotkań działa 
prawidłowo z modułem USB Link).

• Windows: Kliknij ikonę głośnika w zasobniku 
systemowym (na pasku zadań) i wybierz moduł 
Bose USB Link jako urządzenie do odtwarzania.

• macOS: Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu 
ekranu, wybierz Preferencje systemowe, kliknij 
ikonę Dźwięk, a następnie kliknij kartę Wyjście. 
Wybierz moduł Bose USB Link na liście urządzeń.

Wskaźnik stanu na module Bose 
USB Link świeci na niebiesko, 
fioletowo lub czerwono, 
ale słuchawki nie są połączone.

Wyczyść listę urządzeń na module USB Link (zob. 
str. 10), a następnie spróbuj ponownie połączyć 
słuchawki (zob. str. 10).
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PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH
Jeśli moduł Bose USB Link nie odpowiada lub nie działa w oczekiwany sposób, 
możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Przywracanie domyślnych 
ustawień fabrycznych spowoduje wyczyszczenie listy urządzeń modułu USB Link.

Naciśnij i przytrzymaj przez 7–10 sekund przycisk na module USB Link.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO
Od czasu do czasu może być konieczna aktualizacja oprogramowania układowego 
modułu Bose USB Link. Jeśli wystąpią jakieś problemy związane z połączeniem 
Bluetooth, integracją z aplikacją do obsługi spotkań lub jakością dźwięku, zaktualizuj 
oprogramowanie układowe, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

Aby pobrać i zainstalować aplikację Bose USB Link Updater na komputerze oraz jej użyć:

1. Na komputerze skorzystaj z następującej witryny internetowej: 
pro.Bose.com/USBLink.

2. Pobierz plik ZIP z aplikacją Bose USB Link Updater.

3. Otwórz plik ZIP, a następnie kliknij dwukrotnie instalator.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

5. Podłącz moduł USB Link do portu USB komputera. Wskaźnik na module USB Link 
zacznie migać.

6. Uruchom aplikację Bose USB Link Updater na komputerze i postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

Upewnij się także, że na słuchawkach jest zainstalowana najnowsza wersja 
oprogramowania. W tym celu pobierz i uruchom aplikację Bose Music lub Bose 
Connect. (Każda aplikacja obsługuje inne modele słuchawek Bose. Sprawdź listę 
obsługiwanych modeli dla każdej aplikacji w sklepie App StoreSM lub Google Play™).

Zalecamy także, aby upewnić się, że zarówno oprogramowanie do obsługi spotkań, 
jak i system operacyjny komputera są aktualne.

https://pro.bose.com/usblink
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