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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.

2. Behåll anvisningarna.

3. Ge akt på alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

8.  Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel 
eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten 
har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Följ alla instruktioner som medföljer hörlurarna.

Använd inte hörlurarna på hög volym under en längre stund. Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna 
med en bekväm och medelhög ljudnivå. Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva 
sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.

Gör inga obehöriga ändringar av produkten.

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du inte utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.

Utsätt inte produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
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FÖRORDNINGAR

Information om produkter som genererar elektriskt brus (FCC-meddelande om 
överensstämmelse för USA):

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt 
klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, 
och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i 
samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar 
i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas 
genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att 
vidta en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, 
kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. 
Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla 
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för 
strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller 
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

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

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och 
föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett 
försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med 
lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och 
miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala 
myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt
Artikel XII
I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, 
är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra 
ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV
Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. 
Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon 
risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet 
med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter 
som sänder ut ISM-radiovågor. 

http://www.Bose.com/compliance
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FÖRORDNINGAR

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Giftiga eller farliga ämnen och delar

Namn Bly  
(Pb)

Kvicksilver  
(Hg)

Kadmium  
(Cd)

Sexvärt krom  
(CR(VI))

Polybromerade 
bifenyler (PBB)

Polybromerad 
difenyleter 

(PBDE)
PCB:er x O O O O O

Metall x O O O O O

Plast O O O O O O

Högtalare x O O O O O

Kablar x O O O O O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger 
under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här 
artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan
Utrustningens namn: USB Link Typbeteckning: 434489

Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar

Enhet
Bly  

(Pb)
Kvicksilver  

(Hg)
Kadmium  

(Cd)
Sexvärt krom 

(Cr+6)
Polybromerade 
bifenyler (PBB)

Polybromerade 
difenyletrar (PBDE)

PCB:er – O O O O O
Metalldelar – O O O O O
Plastdelar O O O O O O
Kablar O O O O O O
Obs 1! “O” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med ”−” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna 

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Ring +5255 (5202) 3545 för service- eller importörinformation.

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer 
Taiwan: +886-2-2514 7676

Modell: 434489
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JURIDISK INFORMATION

Apple, Apple-logotypen och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av 
sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bose och Bose Music är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bose sekretesspolicy finns på Bose webbplats.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat 
sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.
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INNEHÅLL
Kontrollera att du har följande:

Bose USB Link Snabbstartsguide

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en 
Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC 

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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SNABBSTART

INSTALLERA BOSE USB LINK

1. Sätt i Bose USB Link i en USB-port på datorn. Statusindikatorn på USB-länken blinkar.

OBS! Om datorn har en USB-C-port istället för en USB-A-port kan du använda en 
USB-A till USB-C-adapter eller en USB-hubb för att koppla in den.

2. Aktivera Bose-hörlurarna för att ansluta till en ny Bluetooth-enhet. Vänta en stund 
medan hörlurarna ansluts till USB-länken. Lampan på USB-länken blinkar snabbt 
och lyser sedan med fast sken när hörlurarna är anslutna.

3. Om du vill slutföra installationen och få åtkomst till andra funktioner hämtar du 
Bose Music-appen eller Bose Connect-appen.
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ANSLUTNINGAR

Du kan använda Bose-hörlurar med Bluetooth med Bose USB Link. USB-länken kan 
bara vara aktivt ansluten till ett par hörlurar åt gången.

OBS! Beroende på hörlurarnas kapacitet kan det vara möjligt att ansluta flera 
Bluetooth-enheter samtidigt. Detta kallas för multipoint-anslutning. Det gör att 
du kan ansluta hörlurarna till Bose USB Link och en mobil enhet samtidigt.

OBS! Om hörlurarna har en röstassistent är den inte tillgänglig när hörlurarna är 
anslutna till USB-länken.

ANSLUTNINGSSTATUS
Statusindikatorn på Bose USB Link visar aktuell status.

Bose USB Link-lampan

LAMPANS UPPFÖRANDE SYSTEMLÄGE

Långsamt blått pulserande USB-länken är redo att anslutas till ett par hörlurar.

Blinkar snabbt blått USB-länken ansluter till ett par hörlurar.

Fast blått sken USB-länken är ansluten till ett par hörlurar.

Fast lila sken 
USB-länken är ansluten till Bose Noise Cancelling 
Headphones 700 (eller 700 UC) och datorn inloggad på ett 
Microsoft Teams-konto.

Blinkar lila
USB-länken är ansluten till Bose Noise Cancelling 
Headphones 700 (eller 700 UC) och datorn inloggad på ett 
Microsoft Teams-konto som får en avisering.

Fast rött sken
USB-länken är ansluten till Bose Noise Cancelling 
Headphones 700 (eller 700 UC) och ljudet på mikrofonen 
är avstängd.
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ANSLUTNINGAR

ANSLUTA BOSE USB LINK TILL EN DATOR
Sätt i Bose USB Link i en USB-port på datorn. Statusindikatorn på USB-länken blinkar.

OBS! Om datorn har en USB-C-port istället för en USB-A-port kan du använda en 
USB-A till USB-C-adapter eller en USB-hubb för att koppla in den.

ANSLUTA ETT PAR HÖRLURAR

1. Tryck in och håll ned knappen på Bose USB Link i cirka tre sekunder och släpp den 
sedan. Lampan på USB-länken pulserar blått för att indikera att den är redo att 
ansluta till en annan Bluetooth-enhet.

2. Aktivera Bose-hörlurarna för att ansluta till en ny Bluetooth-enhet. Vänta en stund 
medan hörlurarna ansluts till USB-länken. Lampan på USB-länken blinkar snabbt 
och lyser sedan med fast sken när hörlurarna är anslutna.

OBS! Besök worldwide.Bose.com/support och leta upp produktsidan för dina hörlurar 
för mer information om hur du ansluter Bose-hörlurarna till en Bluetooth-enhet 
(Bose USB Link).

OBS! Om Bose USB Link inte anslutit till ett par Bose Bluetooth-hörlurar inom cirka 
fem minuter kommer statusindikatorn att sluta blinka. Repetera åtgärderna 
ovan om du vill ansluta ett ytterligare par Bose Bluetooth-hörlurar. 

ÅTERANSLUTA ETT PAR HÖRLURAR
Du kan lagra upp till åtta enheter (hörlurar) i Bose USB Links enhetslista.

Ta ut USB-länken från datorns USB-port och sätt i den igen om USB-länken redan 
har använts med andra hörlurar. USB-länken kommer att försöka återansluta till ett 
tidigare anslutet par hörlurar. Statusindikatorn blinkar snabbt under anslutningen.

RENSA ENHETSLISTAN
Tryck in och håll ned knappen på USB-länken i 7-10 sekunder för att rensa Bose 
USB Links lista över Bluetooth-enheter. Statusindikatorn kommer att pulsera långsamt 
blått för att indikera att den är redo att ansluta till en annan Bluetooth-enhet när 
enhetslistan rensats.

http://worldwide.Bose.com/support
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

RENGÖRA BOSE USB LINK
Bose USB Link kan behöva rengöras med jämna mellanrum. 

• Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.

• Se till att det INTE kommer in fukt i USB-länken.

BEGRÄNSAD GARANTI
Hörlurarna och Bose USB Link omfattas av en begränsad garanti. Mer information om 
den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

HÄR HITTAR DU SERIENUMRET
Serie- och modellnummer finns på produktkartongen.

Serienumret kan också nås med Bose USB Links firmwareuppdaterare.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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FELSÖKNING

PROVA DET HÄR FÖRST
Om du upplever problem med Bose USB Link ska du prova följande:

• Kontrollera statusindikatorn (se sidan 9).

• Kontrollera att Bose-hörlurarna har stöd för Bluetooth-anslutningar.

• Se till att USB-länken är ordentligt ansluten till datorn (se sidan 10).

• Ladda ner Bose Music-appen eller Bose Connect-appen och alla uppdateringar. 
(Var och en av apparna har stöd för olika modeller av Bose-hörlurar.)

• Flytta hörlurarna närmare USB-länken och längre bort från eventuella 
störningskällor eller hinder.

• Öka volymen i hörlurarna, på den mobila enheten eller i mötesappen.

• Se till att mötesappen och datorns operativsystem är uppdaterade.

• Starta om datorn eller logga ut ur mötesappen och logga in igen.

• Ta ut USB-länken från datorns USB-port och sätt i den igen.

• Kontrollera om det uppdateringar av USB-länkens firmware finns tillgängliga 
(se sidan 14).

ANDRA LÖSNINGAR
Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera 
symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om 
du inte kan lösa ditt problem. 

Besök: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM ÅTGÄRD

Ljudet är för svagt eller inte 
hörbart alls.

Volymen kan vara för låg. Höj volymen på någon av 
följande platser:

• på Bose Bluetooth-hörlurarna

• i ditt mötesprogram eller din dator

Kontrollera att Bose USB Link är vald som högtalare 
i mötesprogrammet om du fortfarande inte hör 
något ljud.

Inget händer när jag trycker på 
knappen på Bose USB Link.

Tryck och håll inne knappen i minst tre sekunder innan 
du släpper den om du försöker ansluta ett ytterligare 
par hörlurar till USB-länken (se sidan 10).

Kontrollera att du inte sitter i ett möte när du trycker 
på knappen. Annars kommer USB-länken inte att 
svara för att undvika att störa mötet.

https://worldwide.bose.com/contact
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FELSÖKNING

PROBLEM ÅTGÄRD

Bose USB Link finns inte listad som 
högtalare i mötesappen.

Vänta i ungefär 30 sekunder på att datorn ska 
registrera USB-länken som mikrofon, högtalare och 
kameraenhet.

Prova följande lösningar om det inte hjälper:

• Anslut USB-länken till en annan USB-port på datorn.

• Se till att USB-länken är ordentligt ansluten till 
USB-porten.

Att justera volymen på datorn 
påverkar inte volymen på Bose 
USB Link.

Din dator har kanske inte USB-länken som flrvald 
enhet för uppspelning av ljud (även om mötesappen 
fungerar som den ska med USB-länken).

• Windows: Klicka på högtalarikonen i systemfältet 
(aktivitetsfältet) och välj Bose USB Link som 
uppspelningsenhet.

• macOS: Klicka på Apple-ikonen i skärmens övre 
vänstra hörn och välj Systeminställningar, klicka 
på Ljud och sedan på Utgång. Välj Bose USB Link i 
listan över enheter.

Statuslampan på Bose USB Link lyser 
med ett fast blått, lila eller rött sken 
men hörlurarna är inte anslutna.

Rensa USB-länkens enhetslista (se sidan 10) 
och försök sedan att ansluta hörlurarna igen 
(se sidan 10).
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FELSÖKNING

ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
Om Bose USB Link inte svarar eller fungerar som den ska kan du fabriksåterställa den. 
Att fabriksåterställa den kommer att rensa USB-länkens enhetslista.

Tryck in och håll ned knappen på USB Link i 7-10 sekunder.

UPPDATERA FIRMWARE
Du kan ibland behöva uppdatera firmware på Bose USB Link. Om du upplever problem 
med Bluetooth-anslutningen, integrering med mötesappen eller ljudkvalitet kan du 
uppdatera firmware för att se om det löser problemet.

Ladda ner, installera och använd Bose Updater-appen på datorn:

1. Besök pro.Bose.com/USBLink med din dator.

2. Ladda ner ZIP-filen för Bose Updater-appen.

3. Öppna ZIP-filen och dubbelklicka på installationsprogrammet.

4. Följ stegen på skärmen för att slutföra installationen.

5. Sätt i USB-länken i en USB-port på datorn. Lampan på USB-länken blinkar.

6. Öppna Bose USB Link Updater-appen och följ instruktionerna i appen.

Kontrollera också att Bose-hörlurarna har den senaste programvaran installerad. För 
att göra detta laddar du ner och öppnar Bose Music-appen eller Bose Connect-appen. 
(Var och en av apparna har stöd för olika modeller av Bose-hörlurar. Kontrollera listan 
över modeller som stöds i var och en av apparna i dess beskrivning i App Store eller 
Google Play).

Vi rekommenderar också att man ser till att mötesappen och datorns operativsystem 
är uppdaterade.

https://pro.bose.com/usblink
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