NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700

VIKT IG E SIKKER HETSI N ST R U KS J O N E R

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance
Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016
og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på
www.Bose.com/compliance
Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i
bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
8. O
 verlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen
eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det,
apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER
• IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum i lengre tid.
– Hvis du vil unngå hørselsskader, må du bruke hodetelefonene på et komfortabelt, moderat volumnivå.
– Skru volumet ned på hodetelefonene før du plasserer dem på ørene. Skru deretter volumet gradvis opp til et
komfortabelt lyttenivå.
• IKKE bruk hodetelefonene til telefonsamtaler eller andre formål når du kjører bil.
• IKKE bruk hodetelefonene med støyreduksjonen aktivert når det at du ikke kan høre omgivelseslyder, kan føre
til fare for deg selv eller andre, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, en byggeplass eller en
jernbane osv. Følg alltid gjeldende lover angående bruken av hodetelefoner.
– Ta av hodetelefonene eller bruk dem med støyreduksjonen deaktivert, og juster volumet for å sikre at du kan høre
lyder fra omgivelsene, herunder alarmer og varslingssignaler.
– Vær oppmerksom på hvordan lyder du bruker som påminnelser eller varslinger, kan variere når du bruker
hodetelefonene.
• IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Slå av hodetelefonene og kontakt kundestøtte for Bose
hvis dette skjer.
• Ta av hodetelefonene umiddelbart hvis det oppstår en varmefølelse eller hørselstap.
• IKKE koble hodetelefonene til adaptere beregnet for mobiltelefon på setekontakter i fly siden dette kan fører til
personskade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.
• IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon.
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Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.
Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke
implantert medisinsk utstyr.
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
• IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser,
på eller i nærheten av produktet.
• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
• Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som
oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
• Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
• Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen
ild eller lignende).
• IKKE bruk hodetelefonene mens de lades.
• Hodetelefonene spiller ikke av lyd under lading.

3

|

NOR

FORSK RIFTSINFOR M ASJON OG JUR ID I SK I N FO R M AS J O N
MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som
beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige
radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis
det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av
radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering.
Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av
og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:
• Flytt eller snu mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å
bruke utstyret.
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av
utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal
tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle
befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
For Europa:
Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.
Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et
passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og
miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen,
renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikkel XII
I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller
brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige
egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.
Artikkel XIV
Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis
dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr
kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.
Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISMradiobølger.
Produkttype: Visse trådløsenheter med liten utgang (trådløsenheter for trådløse datakommunikasjonssystemer),
sertifiseringsnummer R-C-BFM-423352, modellnummer 423352
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IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller
andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.
Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler
Delenavn

Bly
(Pb)

Kvikksølv
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Heksavalent
(CR(VI))

Polybromerte
bifenyler
(PBB)

Polybromerte
difenyletere
(PBDE)

PCB-er

X

O

O

O

O

O

Metalldeler

X

O

O

O

O

O

Plastdeler

O

O

O

O

O

O

Høyttalere

X

O

O

O

O

O

Kabler

X

O

O

O

O

O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen,
er under grensekravene i GB/T 26572.
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne
delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676
Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ,
Storbritannia
Ladetemperatur: 0 til 45 °C
Utladingstemperatur: −20 til +60 °C
Modell: 423352
CMIIT-ID er plassert på høyre øreklokke.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummer er plassert i øreklokken og i ladeetuiet.
Serienummer: _____________________________________________________________________
Modellnummer: ____________________________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet.
Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

5

|

NOR

FORSK RIFTSINFOR M ASJON OG JUR ID I SK I N FO R M AS J O N

Sikkerhetsinformasjon
P roduktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose via Bose Music-appen. Hvis du vil motta
sikkerhetsoppdateringer, må du fullføre produktoppsettprosessen i Bose Music-appen. Hvis du ikke
gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som
Bose gjør tilgjengelig.
Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets
datterselskaper.
Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.
Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som
angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan
enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.
Ordmerket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som
Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.
Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.
USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.
Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.
Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker,
Bose Soundbar og SimpleSync er varemerker som tilhører Bose Corporation.
Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2022 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen
måte uten forutgående skriftlig tillatelse.
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The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.
Package: Nanopb
Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms
reprinted below.
Zlib license
© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable
for any damages arising from the use of this software.
P ermission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
1. T he origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software.
If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated
but is not required.
2. A
 ltered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the
original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or
(ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other
media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
 odifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
m
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic,
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v erbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as
“Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. G
 rant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants
to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. G
 rant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)
patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such
license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as
of the date such litigation is filed.
4. R
 edistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium,
with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
a. Y ou must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works; and
d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE
file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from
the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5. S ubmission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms
of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. T rademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
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7. D
 isclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work
(and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS
OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with
Your exercise of permissions under this License.
8. L imitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract,
or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental,
or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or
malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of
the possibility of such damages.
9. A
 ccepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations
and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own
behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
©2021 Bose Corporation
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with
the License.
You may obtain a copy of the License at:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an
“AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
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INNHOLD
Kontroller at følgende deler følger med:

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bæreveske

USB Type-C® til USB-A

3,5 mm til 2,5 mm lydkabel

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert
Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support/HP700
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Bose Music-appen lar deg konfigurere og styre hodetelefonene fra en mobilenhet,
for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett. Ved hjelp av appen kan du konfigurere
Google Assistent, Amazon Alexa eller Tencent Xiaowei Assistant, velge språk for
talemeldinger, justere nivåer for støyreduksjon og behandle innstillingene for
hodetelefoner.
MERKNAD: Se «Legge til hodetelefonene i en eksisterende konto» hvis du allerede
har opprettet en Bose-konto i appen for et annet Bose-produkt.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN
1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.
MERKNAD: Hvis du befinner deg i fastlands-Kina, laster du ned

2. Følg instruksjonene i appen.

LEGGE TIL HODETELEFONENE I EN EKSISTERENDE
KONTO
Åpne Bose Music-appen og legg til Bose Noise Cancelling Headphones 700.
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-appen.

HVOR DA N D E BR UKES

JUSTERE HODETELEFONENE
Før du setter hodetelefonene på hodet justerer du posisjonen til øreklokkene på
hodebøylen for riktig passform.
1. Ha den ytterste øreklokken rettet mot deg, og ta godt tak i siden av hodebøylen.

2. Ta tak i øreklokken med den andre hånden. Flytt øreklokken opp eller ned for å
justere posisjonen.

3. Gjenta trinn 1–2 for den andre øreklokken.
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Hvordan de brukes

RETNING PÅ TASTENE
De indre dekslene (stoffdekslene) på hodetelefonene er merket med en L (for venstre
øreklokke) og R (for høyre øreklokke). Høyre øreklokke har to taster og venstre
øreklokke har én.
Tilpass høyre øreklokke til høyre øre og venstre øreklokke til venstre øre. Sett
hodetelefonene på hodet slik at tastene vender bakover. Trykk på tastene med
tomlene når du har hodetelefonene på hodet.
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ST R ØM

STRØM PÅ/AV
Trykk på og slipp tasten for strøm og Bluetooth.
Når hodetelefonene er slått på, vil du høre en talemelding og statuslampene begynner
å lyse (se side 40).

AUTOMATISK AVSLÅING
Automatisk avslåing sparer batteriet i hodetelefonene ved hjelp av registrering av
bevegelse. Hodetelefonene slås av når du ikke har beveget hodetelefonene på én time.
Når du vil vekke hodetelefonene, trykker du på tasten for strøm og Bluetooth.
TIPS: Du kan også konfigurere hodetelefonene til å slås på når det ikke spilles av lyd.
Du kan aktivere automatisk avslåing med Bose Music-appen. Du finner dette
alternativet på Innstillinger-menyen.
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BER ØR IN G SKON T R OL L

Bruk berøringskontroll ved å sveipe eller trykke på berøringsflaten på hodetelefonene.
Berøringskontrollen gir deg mulighet til å spille lyd eller sette den på pause, hoppe
fremover eller bakover, endre volum og utføre grunnleggende anropsfunksjoner.

BERØRINGSFLATE
Berøringsflaten er på forsiden av høyre øreklokke.

Berøringsflate

FUNKSJONER FOR MEDIEAVSPILLING OG VOLUM
Spill av / pause
Trykk to ganger for å spille lyd eller sette den på pause.

2x
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Berøringskontroll

Hopp fremover
Sveip fremover for å hoppe til neste spor.

Hopp tilbake
Sveip bakover for å hoppe tilbake til forrige spor.
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Berøringskontroll

Endre volumet
• Sveip oppover for å øke volumet.
• Sveip nedover for å redusere volumet.
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Berøringskontroll

RINGEFUNKSJONER
Svare på og avslutte et anrop
Trykk to ganger for å svare på eller avslutte en samtale.

2x

Avvise en innkommende samtale
Trykk og hold inne i 1 sekund for å avvise et innkommende anrop.
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Berøringskontroll

Dempe en samtale
Trykk på og slipp knappen for taleassistent for å dempe mikrofonen når du er i
en samtale.

Anropsvarslinger
En talemelding informerer om innringere og anropsstatus.
Du kan deaktivere ringevarslinger med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet
på Innstillinger-menyen.
MERKNAD: Hvis du deaktiverer talemeldinger, deaktiverer du også anropsvarsler.
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Berøringskontroll

TILPASSE SNARVEIER
Du kan tilpasse en snarvei for trykk-og-hold–funksjonen på hodetelefonene for å
utføre én av to funksjoner:
• Varsle om batterinivået (standard).
• Deaktivere og aktivere vekkeordet for Amazon Alexa (gjelder ikke for
stemmestyring av Google Assistent, Tencent Xiaowei Assistant eller mobilenheter).
MERKNAD: Du finner mer informasjon om Voice Assistant-valgene på: side 25.
Du kan tilpasse berøringskontrollen med Bose Music-appen. Du finner dette
alternativet på Innstillinger-menyen.
Når du har tilpasset funksjonen, trykker og holder du for ønsket funksjon.
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TA L EASSI ST EN T

ALTERNATIVER FOR VOICE ASSISTANT
Du kan programmere hodetelefonene slik at de får raskt og enkel tilgang til Google
Assistent, Amazon Alexa, Tencent Xiaowei Assistant eller stemmestyringsfunksjonene
på mobilenheten din.
ALTERNATIVER

BRUKSANVISNING
Bruk Voice Assistant-tasten (se side 26).
MERKNADER:

Google Assistent

• Google Assistent er ikke tilgjengelig som en integrert
funksjon på hodetelefoner som er koblet til en Applemobilenhet.
• Stemmeaktivering er foreløpig ikke tilgjengelig for
Google Assistent. Bruk taleassistentknappen til å
komme i gang.

Amazon Alexa

Bruk stemmen eller Voice Assistant-tasten (se side 49).
Bruk Voice Assistant-tasten (se side 32).
MERKNADER: 

Tencent Xiaowei Assistant

• Tencent Xiaowei Assistant er bare tilgjengelig i
fastlands-Kina.
• Du kan ikke bruke stemmen til å få tilgang til
stemmestyring på mobilenheten.
Bruk Voice Assistant-tasten (se side 32).

Stemmestyring for mobilenhet

MERKNAD: D
 u kan ikke bruke stemmen for å få tilgang til
stemmestyring på mobilenheten.

MERKNAD: Du kan ikke angi at hodetelefonene skal ha tilgang til Google Assistent,
Amazon Alexa og Tencent Xiaowei Assistant samtidig.

SETTE OPP TALEASSISTENT
Før du begynner må du passe på at mobilenheten er koblet til Wi-Fi®- eller
mobilnettverk.
Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet
på Innstillinger-menyen.
MERKNAD: Hvis du befinner deg i fastlands-Kina, bruker du Bose8-appen.
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Taleassistent

STARTE GOOGLE ASSISTENT
Med hodetelefonene kan du få håndfri hjelp fra Google, så de er en perfekt ledsager
når du vil holde kontakten på farten. Få ting gjort uten å stoppe det du holder på
med, som å spille favorittmusikken, sende tekstmeldinger og ringe, få raske svar og
administrere kalenderen og påminnelsene. Du kan også få varslene og meldingene lest
opp for deg, slik at du kan ha telefonen i lommen uten å gå glipp av noe viktig. Bare
spør Google. Snakk til Google på hodetelefonene for å få hjelp når du pendler, trener
eller rett og slett ønsker «alenetid». De fører det beste med Google sammen på en
naturlig og persontilpasset måte for å hjelpe deg å få gjort ting raskt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistent kan gjøre, kan du gå til
https://support.google.com/headphones
MERKNADER:
• Google Assistent er ikke tilgjengelig som en integrert funksjon på hodetelefoner
som er koblet til en Apple-mobilenhet.
• Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
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Bruke Voice Assistant-tasten
Voice Assistant-tasten brukes til å få tilgang til Google Assistent. Tasten befinner seg
på høyre øreklokke.

TING DU KAN PRØVE

Snakke til Google Assistent

GJØR DETTE
Trykk og hold Voice Assistant-tasten til du hører en
tone. Når du hører en tone, sier du forespørselen din.
MERKNAD: Du finner eksempler på ting du kan
prøve, på side 49.

Motta varsler

Trykk på Voice Assistant-tasten.

Svare på en melding

Når du blir varslet om at du har mottatt en melding,
trykker og holder du Voice Assistant-tasten for å
svare. Slipp tasten når du der ferdig.

Stoppe Google Assistent

Trykk to ganger på Voice Assistant-tasten.
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Taleassistent

Ting du kan prøve
TING DU KAN PRØVE

HVA DU KAN SI

Få underholdning

Fortsett podcast

Holde kontakten

Ring mamma

Finne veien

Vis meg veien til nærmeste kaffebar

Få svar

Når er det neste møtet mitt?

MERKNAD: Du finner flere eksempler på spørsmål og ting du kan gjøre på
https://support.google.com/headphones
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FÅ TILGANG TIL AMAZON ALEXA
Hodetelefonene er aktivert for Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av
musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smartenheter for hjemmebruk
og mye annet. Du trenger bare å stille spørsmål for å bruke Alexa på hodetelefonene.
Still et spørsmål eller bruk Voice Assistant-tasten, så svarer Alexa umiddelbart.
Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på https://www.amazon.com/usealexa
MERKNAD: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

Tilpasset tilgang
Under det første oppsettet ber appen deg om å velge hvordan du foretrekker å få
tilgang til Alexa. Hvis du velger Alexa som Voice Assistant, kan du tilpasse den slik at
du får tilgang til den
• bare med Voice Assistant-tasten
• med både stemmen og Voice Assistant-tasten
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Taleassistent

Bruke stemmen
Start med å si «Alexa». Deretter sier du:
TING DU KAN PRØVE

EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI

Snakke til Alexa

What can you do?
Play Beethoven.

Spille av lyd

MERKNAD: A
 mazon Music er angitt som standard
musikktjeneste. Bruk Alexa-appen til å
endre standard musikktjeneste.

Spille av fra en bestemt lydtjeneste

Play NPR on TuneIn.

Gå til neste sang

Next song.

Planlegge dagen

What’s the weather?

Legge til varer i handlelisten din

Add eggs to my shopping list.

Sende en melding
(bare fra Alexa til Alexa)

Send a message to Tom.

Oppdage flere ferdigheter

What new skills do you have?

Stoppe Alexa

Stop.

Deaktivere vekkeordet
Du deaktiverer vekkeordet for Amazon Alexa med Bose Music-appen. Du finner dette
alternativet på Innstillinger-menyen.
MERKNADER:
• Du kan fremdeles bruke Voice Assistant-tasten etter at vekkeordet er deaktivert
(se side 25).
• Du kan også tilpasse berøringskontrollen for å deaktivere og aktivere vekkeordet
(se side 24).
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Bruke Voice Assistant-tasten
Du bruker Voice Assistant-tasten til å styre Amazon Alexa. Tasten befinner seg på
høyre øreklokke.

Taleassistent

TING DU KAN PRØVE

Snakke til Alexa

Stoppe Alexa

GJØR DETTE
Trykk og slipp Voice Assistant-tasten. Når du
hører en tone, sier du forespørselen din.
Du finner en liste over ting du kan prøve,
på https://www.amazon.com/usealexa
Trykk og slipp Voice Assistant-tasten.
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STARTE TENCENT XIAOWEI ASSISTANT
Hodetelefonene er tilpasset for Tencent Xiaowei Assistant. Bare trykk på og hold Voice
Assistant-tasten for å be om og kontrollere musikk-/lydinnhold eller få nyheter og
værmeldinger.
Hvis du vil ha mer informasjon om hva Tencent Xiaowei Assistant kan gjøre, kan du gå
til https://Xiaowei.weixin.qq.com/
MERKNADER:
• Tencent Xiaowei Assistant er bare tilgjengelig i fastlands-Kina.
• Last ned Tencent Xiaowei-appen for å bruke og konfigurere Tencent Xiaowei Assistant.

Bruke Voice Assistant-tasten
Voice Assistant-tasten brukes til å styre Tencent Xiaowei Assistant. Tasten befinner
seg på høyre øreklokke.

TING DU KAN PRØVE

Snakke til Tencent Xiaowei Assistant

Stoppe Tencent Xiaowei Assistant

GJØR DETTE
Trykk og hold Voice Assistant-tasten til du hører en
tone. Når du hører en tone, sier du forespørselen din.
Du finner en liste over ting du kan prøve,
på https://Xiaowei.weixin.qq.com/
Trykk to ganger på Voice Assistant-tasten.
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STARTE STEMMESTYRING FOR MOBILENHETEN
Du kan stille inn hodetelefonene på å starte stemmestyring på mobilenheten. Dette
gjør at mikrofonen på hodetelefonene fungerer som en forlengelse av mikrofonen på
mobilenheten.
Trykk og hold Voice Assistant-tasten for å starte talestyring for mobilenheten. Du vil
høre en tone som indikerer at stemmestyringen er aktiv.
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STØYR ED UKSJON

Støyreduksjon reduserer uønsket støy slik at du får klarere og mer livaktig lyd.
Hver gang du slår på hodetelefonene, er støyreduksjon fullt aktivert på høyeste nivå.
MERKNAD: Bruk Bose Music-appen til å bruke det sist angitte støyreduksjonsnivået
når du slår på. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

STØYREDUKSJONSNIVÅER
Velg støyreduksjonsnivået i samsvar med hvordan du foretrekker å lytte og
omgivelsene. Du kan justere mellom full gjennomsiktighet og full støyreduksjon.
Når hodetelefonene stilles på full gjennomsiktighet, hører du mer lyd fra omgivelsene.
Når de stilles på full støyreduksjon, reduseres uønsket lyd fra omgivelsene.
MERKNAD: Bruk Bose Music-appen til å få tilgang til alle støyreduksjonsnivåer.
Du finner dette alternativet på startskjermbildet.

Full støyreduksjon

Full Automatisk gjennomsiktighet

Støyreduksjon

Favoritter
Hodetelefonene er som standard stilt inn på tre støyreduksjonsnivåer:
1 (full støyreduksjon), 2 (noe oppmerksomhet) og 3 (full gjennomsiktighet).
FAVORITT

BESKRIVELSE

1

Gir støyreduksjon i verdensklasse for å eliminere så å si all lyd
rundt deg.

2

Blokkerer det meste av lavfrekvent støy, for eksempel rumlende lyd
fra tog eller duringen fra en støvsuger, men lar deg fortsatt høre litt
lyd fra omgivelsene.

3

Lar deg høre omgivelsene som om du ikke hadde på deg
hodetelefonene i det hele tatt.

MERKNAD: Du tilpasser favorittnivåer for støyreduksjon med Bose Music-appen.
Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
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Bla gjennom favoritter
MERKNAD: Du tilpasser favorittnivåer for støyreduksjon med Bose Music-appen.
1. Trykk og slipp kontrollknappen for støyreduksjon.
Du hører gjeldende nivå for støyreduksjon.

2. Gjenta til du hører nivået du liker best.
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SAMTALEMODUS
Samtalemodus er en praktisk metode som setter innholdet på pause og samtidig lar
deg høre alt fra omgivelsene. Dette gjør at du raskt kan snakke med noen eller være
umiddelbar oppmerksom på omgivelsene.

Aktivere samtalemodus
Trykk og hold inne kontrollknappen for støyreduksjon i ett sekund.

Deaktivere samtalemodus
Trykk inn en hvilken som helst knapp eller trykk på berøringsflaten.
Hodetelefonene går tilbake til det forrige støyreduksjonsnivået og fortsetter å spille
av lyd.
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STØYREDUKSJON UNDER EN SAMTALE
Når du mottar et anrop, holder hodetelefonene seg på det gjeldende støynivået,
og modusen Egen stemme aktiveres. Egen stemme lar deg høre deg selv snakke
mer naturlig. Når du vil justere nivået for støyreduksjon under en samtale, bruker du
kontrollknappen for støyreduksjon (se side 35).
MERKNADER:
• Du justerer egen stemme med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på
Innstillinger-menyen.
• Du kan ikke bruke samtalemodus når du er i en samtale.

BRUKE BARE STØYREDUKSJONEN
Fjern støydistraksjoner uten lyd. Fokuser på det som betyr mest – arbeidet ditt eller en
annen lidenskap.
1. Trykk og hold inne tasten for strøm og Bluetooth til du hører en talemelding.
De mobile enhetene kobles fra, og ingen lyd blir lenger spilt av.
2. Still inn på det støyreduksjonsnivået du foretrekker (se side 35).
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BATTER I

LADE HODETELEFONENE
1. Stikk den lille pluggen på USB-kabelen inn i USB-C®-porten på høyre øreklokke.

2. Stikk den andre enden i en USB A-lader eller en datamaskin som er slått på.
Batterilampen blinker hvitt mens batteriet lades. Når batteriet er fulladet,
lyser batterilampen hvitt (se side 41).
MERKNAD: Hodetelefonene spiller ikke av lyd eller reduserer støy under lading.
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Ladetid
Det kan ta 2,5 time å lade hodetelefonene helt.
MERKNADER:
• 15 minutter lading gir strøm til hodetelefonene i opptil 3,5 timer.
• Når batteriet er fulladet, gir det strøm til hodetelefonene i opptil 20 timer.

HØRE BATTERINIVÅET
Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batterinivået. Når du
bruker hodetelefonene og batteriet er lavt, vil du høre «Battery low, please charge
now» (Lavt batteri, lad nå).
Hvis du vil kontrollere batterinivået mens du bruker hodetelefonene, kan du trykke og
holde på berøringsflaten til du hører en talemelding.

MERKNAD: Standard er at når du trykker og holder på hodetelefonene, blir
batterinivået kunngjort. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
tilpasser denne handlingen, kan du se side 24.
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HOD ETEL EFON EN ES STAT U S

BLUETOOTH-LAMPE
Bluetooth-lampen befinner seg på høyre øreklokke og viser tilkoblingsstatus for en
mobilenhet.

Bluetooth-lampe

LYSAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Pulserer langsomt blått

Klar for tilkobling

Blinker blått

Kobler til

Lyser blått

Tilkoblet

Av

Frakoblet
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BATTERILAMPE
Batterilampen befinner seg på høyre øreklokke og viser batterinivået.

Batterilampe

LYSAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Lyser hvitt

Middels eller fullstendig oppladet

Lyser rødt

Lite batteristrøm

Blinker rødt

Må lades

Blinker rødt og hvitt

Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

Blinker raskt hvitt

Oppdaterer hodetelefonene

MERKNADER:
• Batterilampen blinker hvitt mens batteriet lades. Batterilampen lyser fast hvitt når
hodetelefonene er fulladet.
• Hvis enheten er koblet til en Apple-enhet, viser den batterinivået i øverste høyre
hjørne av skjermen og i varslingssenteret.
• Du kan også kontrollere batterinivået på hodetelefonene med Bose Music-appen.
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B LU E TO OT H -T IL KOBL IN G E R

Trådløs Bluetooth-teknologi lar deg strømme musikk fra mobilenheter, for eksempel
smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan spille av lyd fra en enhet, må du
koble enheten til hodetelefonene.

KOBLE TIL MED BLUETOOTH-FUNKSJONEN PÅ
MOBILENHETEN
MERKNAD: Du får mest mulig ut av hodetelefonene hvis du setter opp og kobler til
den mobile enheten med Bose Music-appen (se side 15).
1. Trykk og hold tasten for strøm og Bluetooth inne til du hører «Ready to connect
another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og Bluetooth-lampen pulserer
langsomt blått.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten.
TIPS: Bluetooth-funksjonen befinner seg vanligvis på Innstillinger-menyen.
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Bluetooth
B LU E TO OT H -T
-tilkoblinger
IL KOBL IN G E R

3. Velg hodetelefonene fra listen over enheter.
TIPS: Se etter navnet du ga hodetelefonene i Bose Music-appen.

Bose NC Headphones 700

Når de er koblet til, hører du «Connected to <navnet på mobilenheten>» (Koblet til
<navnet på mobilenheten>) og Bluetooth-lampen lyser blått.

KOBLE FRA MOBILENHETER
Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.
TIPS: Du kan også koble fra produktet ved hjelp av Bluetooth-innstillingene.
Når du deaktiverer Bluetooth, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT
Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble til de to sist tilkoblede enhetene.
MERKNADER:
• Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 meter) og slått på.
• Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobilenheten.
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IL KOBL IN G E R

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET
Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over enheter på hodetelefonene,
og hodetelefonene kan kobles aktivt til to enheter om gangen.
Du kobler til en ny enhet med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på
Innstillinger-menyen.
TIPS: Du kan også bruke Bluetooth-menyen på mobilenheten (se side 42).
MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

BYTTE MELLOM TO TILKOBLEDE MOBILENHETER
1. Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre enheten.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ HODETELEFONENE
1. Trykk og hold inne tasten for strøm og Bluetooth til du hører «Bluetooth device list
cleared» (Bluetooth-enhetsliste slettet) og Bluetooth-lampen pulserer langsomt blått.
2. Slett hodetelefonene fra Bluetooth-listen på enheten.
Alle enheter slettes, og hodetelefonene er klare til å kobles til.

44

|

NOR

KA BL ED E TI L KOBL IN G ER

KOBLE TIL LYDKABEL
Bruk lydkabelen til å koble til en enhet som mangler trådløs funksjon, eller hvis
batteriet på hodetelefonene er utladet.
1. Sett kabelen inn i 2,5 mm-kontakten på høyre øreklokke.

2. Sett den andre enden av kabelen inn i 3,5 mm-kontakten på enheten.
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KOBLE TIL EN BOSE SOUNDBAR ELLER HOME SPEAKER
Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble hodetelefonene til en Bose Soundbar
eller en Bose Home Speaker for å få en personlig lytteopplevelse.

Fordeler
• Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på
Bose Soundbar samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.
• Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble hodetelefonene til
Bose Home Speaker.
MERKNAD: SimpleSync™-teknologien har en Bluetooth-rekkevidde på ni meter.
Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter
Du kan koble hodetelefonene til et hvilket som helst produkt i Bose Home Speaker-serien.
Populære kompatible produkter er:
• Bose Soundbar 700
• Bose Soundbar 500
• Bose Home Speaker 500
• Bose Home Speaker 300
• Bose Portable Home Speaker
Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer
informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groups
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Koble til med Bose Music-appen
Bruk Bose Music-appen til å koble et kompatibelt Bose-produkt til hodetelefonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.Bose.com/Support/Groups
MERKNADER:
• Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
• Du kan bare koble høyttalerne til ett produkt om gangen.
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KOBLE TIL EN BOSE SOUNDBAR ELLER HOME SPEAKER
PÅ NYTT
Slå hodetelefonene på (se side 18).
Hodetelefonene forsøker å koble til de to sist tilkoblede Bluetooth-enhetene, inkludert
lydplanken eller høyttaleren.
MERKNADER:
• Lydplanken eller høyttaleren må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
• Koble til med Bose Music-appen hvis hodetelefonene ikke kobler seg til. Du finner
dette alternativet på Innstillinger-menyen.
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EQUALIZER
Equalizer justerer bass-, mellom- og diskantnivåene basert på lyttepreferansene
dine. Hver gang du slår dem på, bruker hodetelefonene tidligere angitte Equalizerinnstillinger.
MERKNADER:
• Hvis du vil bruke Equalizer, må du påse at hodetelefonene er oppdaterte.
• Bruk Bose Music-appen til å justere Equalizer-innstillingene. Du finner dette
alternativet på Innstillinger-menyen.

49

|

NOR

STEL L OG V ED L IKEHOL D

OPPBEVARE HODETELEFONENE
Øreklokkene kan vris for enkel og praktisk oppbevaring.
1. Juster øreklokkene slik at hodebøylen er så liten som mulig (se side 16).
2. Vri begge øreklokkene innover, slik at de ligger flatt.

Venstre øreklokke

Høyre øreklokke
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3. Plasser hodetelefonene flatt i esken.

MERKNAD: Husk å slå av hodetelefonene når de ikke er i bruk.
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RENGJØRE HODETELEFONENE
Hodetelefonene kan trenge rengjøring fra tid til annen.
• Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut.
• IKKE la fuktighet komme inn i øreklokken eller 2,5 mm-kontakten.

RESERVEDELER OG TILBEHØR
Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support/HP700

BEGRENSET GARANTI
Hodetelefonene er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den
begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty
global.Bose.com/warranty.
Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer
produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i
henhold til den begrensede garantien.
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PLASSERING AV SERIENUMMER
Serienummeret er plassert
• på den utvendige etiketten på esken
• i Bose Music-appen, under Technical Info. (Teknisk info)
• i høyre øreklokke, under dekselet (stoffdekselet)

Se serienummeret på hodetelefonene (anbefales ikke)
1. Trekk toppen av puten på høyre øreklokke litt tilbake.
2. Trykk ned øverste høyre kant på dekselet for å avdekke etiketten.
FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke trykker inn eller drar ut noen andre komponenter
i øreklokken, siden det kan skade hodetelefonene.

Plassering av serienummer

Deksel
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PRØV DETTE FØRST
Hvis du opplever problemer med hodetelefonene, kan du prøve dette først:
• Lad batteriet (se side 38).
• Slå hodetelefonene på (se side 18).
• Kontroller statuslysene (se side 40).
• Kontroller at mobilenheten støtter Bluetooth-tilkoblinger (se side 42).
• Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
• Flytt enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller
hindringer.
• Øk volumet på hodetelefonene, mobilenheten og musikkappen.
• Koble til en annen mobilenhet (se side 42).

ANDRE LØSNINGER
Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du
ikke greier å løse problemet.
Gå til worldwide.Bose.com/contact
PROBLEM

GJØR DETTE
På enheten:
• Deaktiver og aktiver Bluetooth på enheten.

Hodetelefonene kobler seg ikke
til Bluetooth-enheten

• Slett hodetelefonene fra Bluetooth-listen på enheten.
Koble til på nytt (se side 42).
Gå til worldwide.Bose.com/Support/HP700 for å se
videoer med fremgangsmåter.
Slett enhetslisten på hodetelefonene (se side 44).
Koble til på nytt.
Start hodetelefonene på nytt (se side 59).

Hodetelefonene reagerer ikke
under konfigurasjon av appen

Påse at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjonen.
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PROBLEM

GJØR DETTE

Bose Music-appen fungerer ikke
på mobilenheter

Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose
Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene
til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
appbutikken på mobilenheten.
Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten,
og installer appen på nytt (se side 15).
Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden
spilles av.
Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste.
Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.

Ingen lyd

Start enheten på nytt.
Hvis det er koblet til to enheter, stopper du den
første enheten midlertidig og spiller av på den andre
mobilenheten.
Hvis to enheter er koblet til, flytter du enhetene innen
rekkevidde for hodetelefonene (9 meter).
Kontroller at begge endene av lydkabelen er godt
tilkoblet.

Ingen lyd (kablet tilkobling)

Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden
spilles av.
Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste.
Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.
Start enheten på nytt.
Hvis det er mye vind i omgivelsene, justerer du
støyreduksjonsnivået (se side 34).
Prøv et annet lydspor.
Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste.
Koble fra den andre enheten.

Dårlig lydkvalitet

Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten
og musikkappen.
På enheten:
• Deaktiver og aktiver Bluetooth på enheten.
• Slett hodetelefonene fra Bluetooth-listen på enheten.
Koble til på nytt (se side 42).
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PROBLEM

GJØR DETTE
Kontroller at USB-kabelen er rettet riktig inn etter
porten på hodetelefonene.
Kontroller at begge endene av USB-kabelen er
godt festet.

Hodetelefonene lades ikke

Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave
temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur
før du prøver å lade dem på nytt.
Prøv en annen USB A-vegglader, USB-kabel eller
strømkilde.
Slå hodetelefonene av og på igjen (se side 18).

Kan ikke justere støyreduksjonen

Hvis du bruker kontrollknappen for støyreduksjon,
kan du prøve å bruke Bose Music-appen til å justere
nivået for støyreduksjon.
Pass på at mikrofonåpningene på forkanten av
hodetelefonene ikke er blokkert.
Prøv en ny telefonsamtale.
Prøv en annen kompatibel enhet.

Mikrofonen registrerer ikke lyd

Kontroller at mikrofonen ikke er dempet (se side 23).
På enheten:
• Deaktiver og aktiver Bluetooth på enheten.
• Slett hodetelefonene fra Bluetooth-listen på enheten.
Koble til på nytt (se side 42).

Støyende miljø for
telefonsamtaler

Bruk Bose Music-appen til å justere Egen stemme.
Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
Prøv et annet støyreduksjonsnivå.
Kontroller at du trykker på berøringskontrollflaten på
forsiden av høyre øreklokke (se side 19).

Hodetelefonene reagerer ikke på
berøringskontrollen

Kontroller at hendene dine er tørre.
Hvis du bruker hansker, tar du dem av før du trykker på
berøringskontrollflaten.
Varier kraften på trykket for funksjoner med flere trykk.
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PROBLEM

GJØR DETTE

Talemeldingsspråket er ikke
tilgjengelig

Du tilpasser eller deaktiverer talemeldinger med
Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på
Innstillinger-menyen.
Google Assistent er ikke tilgjengelig som en integrert
funksjon på hodetelefoner som er koblet til en Applemobilenhet (se side 26).
Kontroller at Google Assistent er satt opp til å bruke
Bose Music-appen (se side 25).
Koble mobilenheten til Wi-Fi- eller mobilnettverk.

Google Assistent svarer ikke

Kontroller at du er i et land der Google Assistent er
tilgjengelig.
Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen
av Google Assistent-appen.
Kontroller at mobilenheten er kompatibel.
Gå til https://support.google.com/headphones
Du kan få mer hjelp på
https://support.google.com/headphones
Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Musicappen (se side 25).
Koble mobilenheten til Wi-Fi- eller mobilnettverk.
Kontroller at du er i et land der Alexa er tilgjengelig.

Alexa svarer ikke

Kontroller at vekkeordet er aktivert (se side 30).
Sørg for at du bruker den mest oppdaterte versjonen av
Amazon Alexa-appen.
Kontroller at mobilenheten er kompatibel.
Du kan få mer hjelp på
https://www.amazon.com/usealexa
Koble mobilenheten til Wi-Fi- eller mobilnettverk.
Kontroller at Voice Assistant er satt til Tencent Xiaowei
Assistant ved hjelp av Bose Music-appen.

Tencent Xiaowei Assistant
svarer ikke

Kontroller at du er i fastlands-Kina der Xiaowei er
tilgjengelig.
Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen
av Tencent Xiaowei-appen.
Bruk Tencent Xiaowei-appen til å få mer informasjon.
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PROBLEM

Hodetelefonene kobler seg
ikke til en Bose Soundbar eller
Home Speaker

GJØR DETTE
Trykk og hold tasten for strøm og Bluetooth inne til
du hører «Ready to connect another device» (Klar til å
koble til en annen enhet) og Bluetooth-lampen pulserer
langsomt blått.
Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken
eller høyttaleren.

Hodetelefonene kobles ikke til en
tidligere tilkoblet Bose Soundbar
eller Bose Home Speaker

Koble til med Bose Music-appen Du finner dette
alternativet på Innstillinger-menyen.

Forsinket lyd når koblet til en Bose
Soundbar eller Home Speaker

Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige
programvareoppdateringer.
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STARTE HODETELEFONENE PÅ NYTT
Hvis hodetelefonene ikke reagerer, kan du starte dem på nytt. Når du starter
hodetelefonene på nytt, nullstilles ikke innstillingene eller tilkoblede enheter.
MERKNAD: Ikke koble USB-kabelen til hodetelefonene før du blir bedt om å gjøre det.
1. Koble alle kabler fra hodetelefonene.
2. Koble den ene enden av USB-kabelen til en USB A-vegglader eller en datamaskin
som er slått på.
3. Trykk og hold inne knappen for strøm og Bluetooth mens du kobler den lille enden
av USB-kabelen til USB C-porten på høyre øreklokke.
4. Slipp strøm-/Bluetooth-knappen etter to sekunder.
MERKNAD: Det kan hende du må starte hodetelefonene på nytt to ganger.
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