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Lees deze gebruikershandleiding door
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te 
bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWINGEN: 
• Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij 

het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. 
Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.

• Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.

LET OP: 
• Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van 

voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie op het product vervalt.
• Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, chemicaliën, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
• Zorg dat er geen vloeistof wordt gemorst in openingen in de behuizing. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er vloeistof in terecht is gekomen. 

Bel zo snel mogelijk de klantenservice van Bose® om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt. Zie hiervoor de adressenlijst in de doos.

OPMERKINGEN: 
• Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 
2014/53/EU   en andere toepasselijke richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Om te voldoen aan de vereisten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan RF-straling moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd 
dat een afstand van 20 cm tot alle personen in acht wordt genomen. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere 
antenne of zender.
Dit product voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003, klasse B, en RSS-210. 
Alleen VS: Dit product voldoet aan de specificaties van CFR 47 deel 15.
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur.
Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand 
zijn tegen storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.
OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit 
apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de 
instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde 
installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en 
uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid 
van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Aanvullende veiligheidsinformatie: 
Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie in de doos (alleen in Noord-Amerika).

 Belangrijke veiligheidsinstructies
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Wettelijk verplichte informatie
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet 
worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, 
de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen 
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen

Naam onderdeel Lood (Pb) Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Zeswaardig chroom (Cr(VI)) Polybroombifenyl (PBB) Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB’s X O O O O O
Metalen onderdelen X O O O O O
Plastic onderdelen O O O O O O
Luidsprekers X O O O O O
Kabels X O O O O O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. 
O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 
26572 ligt. 
X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden 
in GB/T 26572 ligt.
Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “5” is 2005 of 2015.
Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
© 2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Inhoud

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:
Het serienummer en modelnummer vindt u op de garantiekaart.
Serienummer ___________________________________________________________________________________
Aankoopdatum __________________________________________________________________________________
Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.
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Uw Wave® Bluetooth®-muziekadapter aansluiten
U kunt de muziekadapter rechtstreeks op het Wave®-systeem aansluiten.

1. Sluit de adapterkabel (met de woorden Bose link naar boven) aan op de aansluiting 
Bose link aan de achterkant van het systeem.

Bose link-
aansluiting

Wave® Bluetooth®-
muziekadapter

Bose link-kabel

Wave® Radio III, IV en  
Wave® Music System III, IV 

Acoustic Wave® 
Music System II

Wave® Bluetooth®-
muziekadapter

Bose link-
aansluiting

Bose link-kabel

2. Plaats de adapter op een geschikte plaats. Deze hoeft zich niet in het zicht te bevinden.
 Als de adapter zich links van het systeem bevindt (met uw gezicht naar het systeem 
gericht), zorg dan dat de twee ten minste 5 cm van elkaar staan om storing bij AM-
ontvangst te vermijden.
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Een Bluetooth®-apparaat koppelen
De Wave® Bluetooth®-muziekadapter maakt draadloos verbinding tussen uw Wave®-systeem 
en uw mobiele telefoon, tablet, computer of ander Bluetooth-apparaat. 

1. Het Wave®-systeem detecteerbaar maken
• Voor het Wave® Radio III, IV en Wave® Music System III, IV: Gebruik de 

afstandsbediening van uw Wave®-systeem en druk op  tot BLUETOOTH 
verschijnt op de display van het Wave®-systeem. Houd de Presets 5-knop vijf 
seconden ingedrukt.

• Voor het Acoustic Wave® Music System II: Gebruik de afstandsbediening van uw 
Wave®-systeem en druk op  tot BLUETOOTH verschijnt op de display van het 
Wave®-systeem. Houd de Presets 5-knop vijf seconden ingedrukt.

  Het indicatorlampje op de muziekadapter knippert constant en DISCOVERABLE 
knippert op de display van het Wave®-systeem.

2. Selecteer Bose Adapter in de lijst met apparaten
 Zet uw telefoon, tablet, computer of ander apparaat aan en ga naar de lijst met 
Bluetooth-apparaten. Scrol door de lijst met apparaten en selecteer Bose Adapter. 



8 - Dutch

Een Bluetooth®-apparaat koppelen
3. Het koppelen voltooien

 Het Wave®-systeem laat een toon horen en BLUETOOTH verschijnt op de display 
wanneer de verbinding klaar is voor gebruik.

Opmerking: Om verdere apparaten te koppelen (maximaal 6), herhaalt u stap 1-3 
hierboven. U kunt niet meer dan één apparaat tegelijk gebruiken.

Als u geen geluid uit het Wave®-systeem hoort:
Start de muziektoepassing opnieuw op
Als u geen muziek hoort van het Wave®-systeem nadat u dit met succes gekoppeld hebt aan uw 
Bluetooth-apparaat kan het nodig zijn uw muziektoepassing af te sluiten en opnieuw te starten.
Controleer de volumeknoppen
Voor een optimale werking controleert u of:
• het volume van het Wave®-systeem niet op het minimum staat en het geluid niet is 

uitgeschakeld.
• het volume op uw Bluetooth-apparaat niet op het minimum staat en het geluid niet is 

uitgeschakeld.
• uw muziektoepassing actief is en het volume niet op het minimum staat en het geluid niet 

is uitgeschakeld.
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Meerdere Bluetooth-apparaten gebruiken
Als u meer dan één Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld, denk er dan aan dat het Wave®-
systeem slechts van één apparaat tegelijk muziek kan afspelen.

Verbreek de verbinding met de ene bron voordat u een verbinding 
met een andere bron tot stand brengt
• Om een verbinding met een Bluetooth-apparaat te verbreken, zet u de Bluetooth-functie 

van het apparaat uit. Het apparaat blijft in het geheugen van het Wave®-systeem en maakt 
automatisch opnieuw verbinding wanneer u de Bluetooth-functie van het systeem aanzet.

• Wacht tot het Wave®-systeem het apparaat heeft gevonden. 
Wanneer het wordt ingeschakeld, scrolt het Wave®-systeem door elk van de Bluetooth-
apparaten in zijn geheugen. Als u meerdere gekoppelde apparaten hebt, is er mogelijk een 
korte wachttijd terwijl het systeem de lijst doorzoekt.

Het geheugen wissen
Houd de Presets 6-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot u een toon 
hoort. Het Wave®-systeem wist alle apparaten uit het geheugen en keert terug naar de 
Discoverable-modus.



10 - Dutch

Naar een Bluetooth®-apparaat luisteren
Wave® Music System III, IV en Wave®-radiosysteem III, IV
Druk op  om audio te horen van uw Bluetooth-apparaat of AUX-ingang. Druk zo 
nodig op  om een Bluetooth-apparaat of AUX-ingang te selecteren.

Acoustic Wave® Music System II
Druk op  om audio te horen van uw Bluetooth-apparaat of cd-bron. Druk zo nodig 
op  om een Bluetooth-apparaat of cd-bron te selecteren.
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Problemen oplossen

Probleem Wat te doen
Geen geluid wanneer 
het Bluetooth®-apparaat 
muziek afspeelt.

• Selecteer Bose Adapter in de lijst met Bluetooth-apparaten 
(zie pagina 7).

• Zet het volume hoger en schakel het geluid in.
• Zet het volume hoger en schakel het geluid in op uw Bluetooth-

apparaat.
• Zorg dat uw muziektoepassing actief is, het volume hoger is gezet 

en het geluid niet is uitgeschakeld.
• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.
• Start uw Bluetooth-apparaat opnieuw op.

De ontvangst van geluid 
van het Bluetooth-
apparaat is slecht of het 
geluid valt weg.

• Plaats de muziekadapter verder weg van het Wave®-systeem.
• Verminder de afstand tussen het Wave®-systeem en uw Bluetooth-

apparaat.
• Plaats het systeem niet bij mogelijke storingsbronnen (magnetrons, 

draadloze telefoons, enz.).
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Problemen oplossen

Probleem Wat te doen
U kunt de muziek op 
het Bluetooth-apparaat 
niet bedienen met de 
knoppen Afspelen/
Pauzeren en Zoeken.

• Controleer of de mediaspeler of de internetradiotoepassing is 
geselecteerd als het actieve venster.

Opmerking:  Niet alle spelers en internetradiodiensten ondersteunen 
deze manier van bedienen.

Klantenservice
Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met 
contactgegevens in de doos.

Beperkte garantie
Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld in de 
beknopte handleiding in de doos. Zie de garantiekaart voor informatie over hoe u het product registreert. 
Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. 
Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over 
de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.
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Technische informatie
Afmetingen
Muziekadapter: 9,1 cm H x 7,6 cm D x 2,3 cm B

Gewicht
Muziekadapter: 150 gram +/- 10 gram

Vereiste voor het Bose®-systeem
Exclusief gebruik van de Bose link-aansluiting aan de achterkant van het Wave®-systeem.

Cd-wisselaars
Voor het Wave® Radio III, IV en Wave® Music System III, IV: De muziekadapter kan niet samen met een 
cd-wisselaar worden gebruikt omdat deze Wave®-systemen slechts één Bose link-ingang hebben.
Voor het Acoustic Wave® Music System II: De muziekadapter kan samen met een cd-wisselaar 
worden gebruikt.

Bluetooth® QD ID
Wave® Bluetooth®-muziekadapter: B015665
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van 
Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
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