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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.

2. Gem disse instruktioner.

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en tør klud.

7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

8.  Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde 
er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet 
objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER
• Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.

 – For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.

 – Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for 
lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.

• Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører bil til telefonopkald eller et andet formål.

• Brug IKKE hovedtelefonerne med funktionen til støjreduktion slået til, da den manglende evne til at høre 
omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i   
nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv., og følg gældende lovgivning vedrørende brug af 
hovedtelefoner.

 – Fjern hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefonerne, hvor funktionen til støjreduktion er slået fra, og tilpas din 
lydstyrke, så du sikrer, at du hører omkringliggende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler. 

 – Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du 
bruger hovedtelefoner.

• Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og 
kontakte Boses kundeservice.

• Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.

• Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader 
eller tingsskader som følge af overophedning.
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødstilfælde.
 – Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan medføre en risiko for, 
at piloter går glip af kommunikation, mens de styrer flyet.

 – Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din muligheden for at 
modtage indgående lydkommunikation. Dette gælder især under start og opstigning.

 – Hovedtelefonerne er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er 
karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig 
kommunikation.

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. 

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din 
implanterbare medicinske enheds funktion.

• Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.

• Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær 
ved produktet.

• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

• Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

• Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, 
brand eller lignende).

• Brug IKKE hovedtelefonerne under opladning.

• Hovedtelefonerne afspiller ikke lyd under opladning.
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OPLYSNINGER OM REGLER

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital 
enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, 
og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i 
forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt 
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan 
kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp 
af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.

• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til 
at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er 
underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal 
acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC’s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. 
Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

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

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde 
overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en 
passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse 
bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger 
om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab 
eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII
I henhold til ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” må ingen virksomhed, organisation 
eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige 
egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis 
dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden 
forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med 
telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, 
der udsender ISM-radiobølger.

Produkttype: Specifikke små trådløse outputenheder (trådløse enheder til trådløse datakommunikationssystemer), 
certificeringsnummer R-C-BFM-423352, modelnummer 423352 (hovedtelefoner), 434489 (Bose USB Link)

http://www.Bose.com/compliance
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OPLYSNINGER OM REGLER

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-
forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

       

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer
Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens navn Bly (Pb) Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)
PCB’er X O O O O O

Metaldele X O O O O O

Plastikdele O O O O O O

Højttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O:  Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under 
grænsekravet i GB/T 26572.

X:  Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, 
der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ‘‘0’’ er 2010 eller 2020.

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

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland 

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

Importør i 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

Temperaturområde for opladning: 0° C til 45° C

Temperaturområde for afladning: -20° C til 60° C

Model: 423352 og 434489

CMIIT ID: 2019DJ5068 og 2020DJ3104

Oprindelsessted: Kina
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JURIDISKE OPLYSNINGER

Sikkerhedsoplysninger
   Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose via Bose Music-appen. For 
at kunne modtage sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose 
Music-appen. Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere 
sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed. 

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets 
associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og 
andre lande. Varemærket ”iPhone” bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, 
der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de de(t) 
Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples 
ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med 
sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af 
sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Google Maps, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LCC.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Music og Bose Noise Cancelling Headphones er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf 
er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.
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LICENSOPLYSNINGER

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.

Permission 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. The 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. Altered 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.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

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).

http://www.apache.org/licenses/
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LICENSOPLYSNINGER

”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 
 modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor 
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, 
verbal, 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.  Grant 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.  Grant 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.  Redistribution. 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.  You 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.
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LICENSOPLYSNINGER

5.  Submission 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.  Trademarks. 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.

7.  Disclaimer 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.  Limitation 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.  Accepting 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

©2018-2020  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.

http://www.apache.org/licenses/
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HVAD ER DER I ÆSKEN?

INDHOLD
Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC Bæretaske

Bose USB Link

USB-C- til USB-A-kabel Lydkabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke 
anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses 
kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC 

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere hovedtelefonerne fra en hvilken 
som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet. Ved hjælp af appen kan 
du konfigurere Google Assistent eller Amazon Alexa, vælge dit talemeddelelsessprog, 
justere støjreduktionsniveauer og håndtere hovedtelefonindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-
produkt, kan du finde flere oplysninger under ”Tilføj hovedtelefonerne til 
en eksisterende konto”.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ HOVEDTELEFONERNE TIL EN EKSISTERENDE 
KONTO

1. I Bose Music-appen, på skærmen My Bose, skal du trykke på H. 

BEMÆRK: For at vende tilbage til skærmen My Bose skal du trykke på Z i øverste 
venstre hjørne af skærmen. 

2. Følg app-instruktionerne.
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SÅDAN BRUGES DE

JUSTER HOVEDTELEFONERNE
Inden du sætter hovedtelefonerne på hovedet, skal du justere ørekoppernes position 
på hovedbåndet for at sikre, at de sidder ordentligt.

1. Lad den ydre ørekop vende mod dig, og tag godt fat i siden af hovedbåndet.

2. Tag fat i ørekoppen med den anden hånd. Flyt ørekoppen op eller ned for justere 
positionen.

3. Gentag trin 1-2 for den anden ørekop.



 1 6  |  D A N

SÅDAN BRUGES DE

KNAPPLACERING
De indre stofbeklædninger på hovedtelefonernes ørekopper er markeret med et 
L (venstre ørekop) og R (højre ørekop). Der er to knapper på den højre ørekop og en 
på den venstre ørekop. 

Placer den højre ørekop på dit højre øre og den venstre ørekop på dit venstre 
øre. Anbring hovedtelefonerne på dit hoved, så knapperne vender bagud. Når 
hovedtelefonerne er på dit hoved, skal du bruge tommelfingrene til at trykke på 
knapperne.
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TÆND/SLUK

TÆND/SLUK

Bose USB Link
Sæt Bose USB Link i en USB-port på din computer. Lyset på Bose USB Link vil blinke. 

BEMÆRK: Hvis din computer har en USB-C-port i stedet for en USB-A-port, 
kan du bruge en USB-A-til-C-standardadapter eller en USB-hub til at 
foretage denne tilslutning.

Hovedtelefoner
Tryk på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen på hovedtelefonerne, og slip den igen.

Når hovedtelefonerne er blevet tændt, hører du en talemeddelelse, og statuslamperne 
lyser (se side 38). Lyset på Bose USB Link vil blinke hurtigt og derefter lyse 
konstant, når den er tilsluttet hovedtelefonerne.

Automatisk slukning
Automatisk slukning sparer på hovedtelefonernes batteri ved hjælp af 
bevægelsesregistrering. Hovedtelefonerne slukkes, når du ikke har bevæget 
hovedtelefonerne i 10 minutter.

Du vækker hovedtelefonerne ved at trykke på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen.

SPIDS: Du kan også indstille hovedtelefonerne til at slukkes, når der ikke afspilles 
nogen lyd. Hvis du vil deaktivere automatisk slukning for lyd, skal du 
bruge Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen 
Indstillinger.
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BERØRINGSKONTROL

Brug berøringskontrolelementet ved at stryge eller trykke på hovedtelefonernes 
berøringsoverflade. Med berøringskontrolelementet kan du afspille lyd eller stoppe 
den midlertidigt, springe fremad eller tilbage, ændre lydstyrken og anvende 
grundlæggende opkaldsfunktioner.

BERØRINGSOVERFLADEOMRÅDET
Berøringsoverfladen findes på forsiden af den højre ørekop.

Berøringsoverflade

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKEFUNKTIONER

Afspil/pause
Tryk to gange for at afspille lyd eller stoppe afspilningen midlertidigt.

2x
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BERØRINGSKONTROL

Gå frem
Stryg fremad for at gå til næste nummer.

Gå tilbage
Stryg bagud for at gå til forrige nummer.
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BERØRINGSKONTROL

Juster lydstyrken
• Stryg op for at øge lydstyrken.

• Stryg ned for at reducere lydstyrken.
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BERØRINGSKONTROL

OPKALDSFUNKTIONER

Besvar/afslut et opkald
Tryk to gange for at besvare eller afslutte et opkald.

2x

Afvis et indgående opkald
Tryk og hold i 1 sekund for at afvise et indgående opkald.
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BERØRINGSKONTROL

Slå lyden fra for et opkald
Tryk på og slip knappen Stemmeassistent, mens du er i gang med et opkald, for at slå 
lyden fra for mikrofonen. 

Opkaldsnotifikationer
En talemeddelelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

Du kan deaktivere opkaldsnotifikationer ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få 
adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Deaktivering af talemeddelelser deaktiverer også opkaldsunderretninger.
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BERØRINGSKONTROL

TILPAS EN GENVEJ
Du kan tilpasse en genvej for tryk og hold-handlingen på hovedtelefonerne for at 
udføre en af to funktioner:

• Angiv batteriniveauet (standard). 

• Deaktiver/aktivér opvågningsordet for Amazon Alexa (gælder ikke for Google 
Assistent eller stemmestyring på mobile enheder). 

BEMÆRK: Se side 25 for at få flere oplysninger om mulighederne med 
Stemmeassistent.

Du kan tilpasse trykbetjening ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til 
denne indstilling i menuen Indstillinger.

Når brugertilpasningen er afsluttet, skal du trykke og holde for din foretrukne funktion.
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STYRING AF MICROSOFT TEAMS

Mens hovedtelefonerne er tilsluttet Bose USB Link, kan du bruge Microsoft Teams-
knappen på hovedtelefonerne til at styre forskellige funktioner i Microsoft Teams-
appen på din computer.

BEMÆRK: Stemmeassistenten er ikke tilgængelig, mens hovedtelefonerne er tilsluttet 
USB Link.

BRUG MICROSOFT TEAMS-KNAPPEN
Microsoft Teams-knappen bruges til at styre forskellige funktioner i Microsoft Teams-
appen på din computer. Den findes på den højre ørekop.

Microsoft Teams-knappen

Inden du starter, skal du sørge for, at din mobile enhed har forbindelse til et Wi-Fi®-
netværk eller et mobildatanetværk, og bruge Bose Music-appen til at lære at bruge 
Microsoft Teams-knappen.
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STEMMEASSISTENT

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT
Du kan programmere hovedtelefonerne for hurtigt og nemt at få adgang til Google 
Assistent, Amazon Alexa eller stemmestyringsfunktionerne på din mobile enhed.

MULIGHEDER SÅDAN BRUGER DU

Google Assistent

Brug knappen Stemmeassistent (se side 27).

BEMÆRK:  På nuværende tidspunkt kan du ikke bruge 
din stemme til at få adgang til Google 
Assistent. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

Amazon Alexa Brug din stemme og/eller knappen Stemmeassistent 
(se side 30).

Stemmestyring af mobil enhed

Brug knappen Stemmeassistent (se side 31).

BEMÆRK:  Du kan ikke bruge din stemme til at 
få adgang til stemmestyring af den 
mobile enhed.

BEMÆRK: Stemmeassistenten er ikke tilgængelig, mens hovedtelefonerne er tilsluttet 
USB Link.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille hovedtelefonerne til at få adgang til Google Assistent 
og Amazon Alexa på samme tid.

KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT
Inden du starter, skal du sørge for, at din mobile enhed har forbindelse til et Wi-Fi®-
netværk eller et mobildatanetværk.

Du kan konfigurere din Stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få 
adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
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STEMMEASSISTENT

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT
Dine hovedtelefoner er optimeret til Google Assistent, hvilket gør dem til den perfekte 
ledsager, når du skal have ting klaret undervejs på rejsen, eller når du pendler. Fortsæt 
dine samtaler, mens du er på farten, og få nemt adgang til det bedste på Google, 
fra Google Play Music til Google Maps. Du kan hurtigt nyde underholdning, holde 
forbindelsen til vennerne, hente oplysninger og administrere din dag – alt sammen 
uden at kigge på telefonen. Lyt til dine yndlingssange, få notifikationer og meddelelser 
læst højt, eller indstil påmindelser og timere. Bare tryk på Stemmeassistent-knappen 
og hold den nede for at starte en samtale med Google Assistent.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistent kan, her: 
https://support.google.com/headphones

BEMÆRK: Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

https://support.google.com/headphones
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STEMMEASSISTENT

Brug knappen Stemmeassistent
Knappen Stemmeassistent bruges til at styre Google Assistent. Den findes på den 
højre ørekop.

TING, DER SKAL PRØVES GØR FØLGENDE

Tal med Google Assistent

Tryk på Stemmeassistent-knappen, og hold den nede, 
indtil du hører en tone. Når du hører en tone, kan du 
sige din anmodning.

Du kan finde eksempler på spørgsmål og ting, du kan 
gøre, her: https://support.google.com/headphones

Få dine underretninger Tryk på knappen Stemmeassistent.

Svar på en meddelelse

Når du har modtaget en notifikation om en 
meddelelse, skal du trykke på Stemmeassistent-
knappen og holde den nede for at svare. 
Slip knappen, når du er færdig. 

Stop Google Assistent Tryk to gange på knappen Stemmeassistent.

https://support.google.com/headphones
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STEMMEASSISTENT

FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA
Hovedtelefonerne er Amazon Alexa-kompatible. Med Alexa kan du bede om at få 
afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder 
og meget mere. Brug af Alexa på dine hovedtelefoner er lige så nemt som at spørge. 
Bare spørg, eller brug knappen Stemmeassistent, så reagerer Alexa med det samme. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her: 
https://www.amazon.com/usealexa

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Tilpasset adgang
Under den første konfiguration beder appen dig om at vælge din foretrukne måde at 
få adgang til Alexa på. Hvis du vælger Alexa som din Stemmeassistent, kan du tilpasse 
den, så du kan få adgang på følgende måder:

• Kun med knappen Stemmeassistent.

• Med din stemme og knappen Stemmeassistent.

https://www.amazon.com/usealexa
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STEMMEASSISTENT

Brug din stemme
Start med ”Alexa,” og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE

Tal til Alexa Hvad kan du gøre?

Afspil lyd

Play Beethoven.

BEMÆRK:  Amazon Music er indstillet som 
standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre 
standardmusiktjenesten, skal du bruge 
Alexa-appen. 

Afspil fra en bestemt lydtjeneste Play NPR on TuneIn.

Gå til næste sang Next song.

Planlæg din dag What’s the weather?

Tilføj til din indkøbsliste Tilføj æg til min indkøbsliste.

Send en meddelelse 
(kun Alexa-til-Alexa-meddelelser) Send a message to Tom.

Find flere færdigheder What new skills do you have?

Stop Alexa Stop.

Deaktiver opvågningsordet
Hvis du vil deaktivere opvågningsordet for Amazon Alexa, skal du bruge Bose Music-
appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

NOTER: 

• Efter deaktivering af vækkeordet kan du stadig bruge Stemmeassistent-knappen 
(se side 25).

• Du kan også tilpasse berøringskontrolelementet for at deaktivere/aktivere 
vækkeordet (se side 23).
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STEMMEASSISTENT

Brug knappen Stemmeassistent
Knappen Stemmeassistent bruges til at styre Amazon Alexa. Den findes på den 
højre ørekop.

Knappen Stemmeassistent

TING, DER SKAL PRØVES GØR FØLGENDE

Tal til Alexa

Tryk på knappen Stemmeassistent, og slip den igen. 
Når du hører en tone, kan du sige din anmodning.

Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: 
https://www.amazon.com/usealexa

Stop Alexa Tryk på knappen Stemmeassistent, og slip den igen.

https://www.amazon.com/usealexa
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STEMMEASSISTENT

STEMMESTYRING AF ADGANG TIL MOBIL ENHED
Du kan indstille hovedtelefonerne til at få adgang til stemmestyring på din mobile 
enhed. Efter indstillingen fungerer hovedtelefonernes mikrofon som en udvidelse af 
mikrofonen på din mobile enhed.

Tryk på Stemmeassistent-knappen, og hold den nede for at få adgang til stemmestyring 
af den mobile enhed. Du hører en tone, der angiver, at stemmestyring er aktiv.
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STØJREDUKTION

Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro 
lydoplevelse. Hver gang du tænder hovedtelefonerne, er støjreduktion aktiveret på 
højeste niveau (10). 

BEMÆRK: Hvis du vil indstille justere standardniveauet for støjreduktion, 
når hovedtelefonerne tændes, skal du bruge Bose Music-appen.

JUSTER STØJREDUKTIONSNIVEAUER
Du kan vælge dit niveau for støjreduktion baseret på dine lyttepræferencer 
og omgivelserne. Når du øger støjreduktion, reduceres udefrakommende støj. 
Når du reducerer støjreduktion, hører du flere lyde udefra.

Indstil niveauet ved hjælp af støjkontrolknappen (se side 33), eller brug Bose 
Music-appen.

Støjreduktionsniveauer
Du kan vælge et niveau mellem fuld opmærksomhed og næsten helt stille. På Niveau 
0 er støjreduktion på det laveste niveau og leverer fuld transparens. På Niveau 10 er 
støjreduktion fuldt aktiveret, så du hører meget lidt fra verden udenfor.

SPIDS: Du kan få adgang til alle støjreduktionsniveauer ved hjælp af Bose Music-appen.

Favoritter
Som standard skifter støjkontrolknappen mellem tre støjreduktionsniveauer 
(se side 33): 0 (fuld opmærksomhed), 5 (nogen opmærksomhed) og 
10 (fuld støjreduktion).

STANDARDINDSTILLING BESKRIVELSE

0 Giver fuld transparens, så du kan høre verden omkring 
dig, som om du ikke havde hovedtelefoner på.

5

Blokerer det meste af den lavfrekvente støj som f.eks. 
et togs rumlen eller en støvsugers brummen, men 
giver dig stadig nogen opmærksomhed over for dine 
omgivelser.

10 Støjreduktion i verdensklasse eliminerer praktisk talt 
al støj omkring dig.

BEMÆRK: Hvis du vil tilpasse favoritniveauerne for støjreduktion, skal du bruge 
Bose Music-appen.
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STØJREDUKTION

Skift mellem favoritterne
BEMÆRK: Hvis du vil tilpasse favoritniveauerne for støjreduktion, skal du bruge 

Bose Music-appen.

1. Tryk på støjreduktionsknappen, og slip den igen.

Du hører det aktuelle støjreduktionsniveau.

2. Gentag, indtil du hører dit foretrukne niveau.
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STØJREDUKTION

SAMTALETILSTAND
Samtaletilstand er en praktisk metode til på samme tid at stoppe din lyd midlertidigt 
og give dig fuld opmærksomhed. Det giver dig mulighed for at føre en hurtig samtale 
med en anden eller med det samme være opmærksom på dine omgivelser.

Slå samtaletilstand til
Tryk på støjkontrolknappen, og hold den nede i 1 sekund.

Slå samtaletilstand fra
Tryk på en vilkårlig knap, eller tryk på berøringsoverfladen.

Hovedtelefonerne vender tilbage til det tidligere støjreduktionsniveau og fortsætter 
afspilningen af lyd.
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STØJREDUKTION

STØJREDUKTION UNDER ET OPKALD
Når du modtager et opkald, bliver hovedtelefonerne på det aktuelle 
støjreduktionsniveau, og Egenstemme aktiveres. Egenstemme hjælper dig med at 
høre dig selv tale mere naturligt. For at justere støjreduktionsniveauet under et opkald 
skal du bruge støjkontrolknappen (se side 33).

NOTER: 

• Du kan tilpasse Egenstemme ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til 
denne indstilling i menuen Indstillinger.

• Du kan ikke bruge samtaletilstand, mens du er i gang med et opkald.

BRUG KUN STØJREDUKTION
Fjern støjende distraktioner uden lyd. Fokuser på det vigtigste – dit arbejde, eller hvad 
du ellers brænder for.

1. Tryk på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil du hører en 
talemeddelelse.

Din(e) mobil(e) enhed(er) afbryder forbindelsen, og al afspilning af lyd stopper.

2. Indstil dit foretrukne støjreduktionsniveau (se side 33).
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BATTERI

OPLAD HOVEDTELEFONERNE

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den højre ørekop.

2. Sæt den anden ende i en USB-A-vægoplader eller en computer, der er tændt.

Under opladning lyser batterilampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet, 
lyser batterilampen hvidt konstant (se side 39).

BEMÆRK: Hovedtelefonerne afspiller ikke lyd og reducerer ikke støj under opladning. 
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BATTERI

Opladningstid
Bemærk, at en fuld opladning af hovedtelefonerne tager op til 2,5 timer. 

NOTER: 

• En 15 minutters opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 
3,5 timer.

• En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 20 timer.

HØR BATTERINIVEAUET
Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemeddelelse, som angiver 
batteriniveauet. Når du bruger hovedtelefonerne, og batteriniveauet er lavt, hører du 
”Lav batteriladning, oplad nu.” 

Hvis du vil høre batteriniveauet, mens du bruger hovedtelefonerne, skal du trykke på 
berøringsoverfladen og holde nede, indtil du hører en talemeddelelse.

BEMÆRK: Som standard er tryk og hold-handlingen på hovedtelefonerne indstillet til 
at annoncere batteriniveauet. Se side 23 for at få flere oplysninger om 
brugertilpasning af denne handling.
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STATUS

BLUETOOTH-LAMPE
Bluetooth-lampen findes på den højre ørekop og viser forbindelsesstatus for en 
mobil enhed. 

Bluetooth-lampe

LYSAKTIVITET SYSTEMTILSTAND

Blinker langsomt blåt Klar til tilslutning

Blinker blåt Opretter forbindelse

Lyser konstant blåt Tilsluttet

Slukket Frakoblet
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STATUS

BATTERILAMPE
Batterilampen findes på den højre ørekop og viser batteriniveauet.

Batterilampe

LYSAKTIVITET SYSTEMTILSTAND

Lyser hvidt Medium til fuld opladning

Lyser rødt konstant Lav opladning

Blinker rødt Skal oplades

Blinker rødt og hvidt Fejl. Kontakt Bose kundeservice

Blinker hurtigt hvidt Opdaterer hovedtelefoner

NOTER: 

• Under opladning lyser batterilampen hvidt. Alle batterilamper lyser hvidt, 
når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

• Hvis du er forbundet til en Apple-enhed, viser enheden batteriniveauet tæt på det 
øverste højre hjørne af skærmen og i meddelelsesområdet.

• Du kan også kontrollere hovedtelefonernes batteriniveau vha. Bose Music-appen.
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STATUS

BOSE USB LINK-LYS
Lyset på Bose USB Link viser hovedtelefonernes forbindelsesstatus og status for 
Microsoft Teams.

Bose USB Link-lys

LYSAKTIVITET SYSTEMTILSTAND

Blinker langsomt blåt USB Link er klar til at oprette forbindelse til 
hovedtelefonerne

Blinker hurtigt blåt USB Link opretter forbindelse til hovedtelefonerne.

Lyser konstant blåt USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne.

Lyser lilla konstant USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, og computeren 
er logget på en Microsoft Teams-konto.

Blinker lilla
USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, 
og computeren er logget på en Microsoft Teams-
konto, som modtager en underretning.

Lyser rødt konstant USB Link er tilsluttet hovedtelefonerne, 
og mikrofonens lyd er slået fra.
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BLUETOOTH-FORBINDELSER

Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. 
smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan afspille lyd fra en enhed, 
skal du tilslutte enheden til hovedtelefonerne.

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF BLUETOOTH-
MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

BEMÆRK: For at få mest muligt ud af hovedtelefonerne skal du konfigurere og 
tilslutte din mobile enhed vha. Bose Music-appen (se side 14).

1. Tryk på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil du hører ”Klar til 
tilslutning af en anden enhed”, og Bluetooth-lampen blinker langsomt blåt.

2. Aktivér Bluetooth-funktionen på din enhed.

SPIDS: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.
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BLUETOOTH-FORBINDELSER

3. Vælg hovedtelefonerne på enhedslisten.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for hovedtelefonerne i Bose Music-appen.

Bose NCH 700 UC

Når der er oprettet forbindelse, hører du ”Sluttet til <navn på mobil enhed>,” 
og Bluetooth-lampen lyser blåt. 

FRAKOBL EN MOBIL ENHED FRA HOVEDTELEFONERNE
Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge Bluetooth-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du 
deaktiverer Bluetooth-funktionen, frakobles alle andre enheder.

TILSLUT EN MOBIL ENHED TIL HOVEDTELEFONERNE IGEN
Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de 
enheder, der har været tilsluttet for nylig.

NOTER: 

• Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
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TILSLUT YDERLIGERE EN MOBIL ENHED TIL 
HOVEDTELEFONERNE
Du kan gemme op til otte enheder på hovedtelefonernes enhedsliste, 
og hovedtelefonerne kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

Hvis du vil tilslutte yderligere en enhed, skal du bruge Bose Music-appen. Du kan få 
adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. 

SPIDS: Du kan også bruge Bluetooth-menuen på din mobile enhed (se side 41).

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen. 

SKIFT MELLEM TO TILSLUTTEDE MOBILE ENHEDER

1. Sæt lyden på den første enhed på pause.

2. Afspil lyden på din anden enhed.
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TILSLUT ET SÆT HOVEDTELEFONER TIL BOSE 
USB LINK IGEN
Fjern USB Link fra USB-porten på din computer, og sæt den derefter i igen. Lyset 
på Bose USB Link vil blinke, mens den forsøger at genoprette forbindelsen til et sæt 
hovedtelefoner, der har været tilsluttet tidligere.

TILSLUT ET ANDET SÆT HOVEDTELEFONER TIL BOSE 
USB LINK
Du kan gemme op til otte enheder (hovedtelefoner) på enhedslisten for Bose USB Link.

1. Tryk på knappen på Bose USB Link, hold den nede i ca. 3 sekunder, og slip den så. 
Lyset på Bose USB Link vil blinke langsomt blåt som en angivelse af, at den er klar 
til at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.

2. Aktiver dine Bose-hovedtelefoner for at oprette forbindelse til en ny Bluetooth-
enhed. Vent et øjeblik på, at dine hovedtelefoner opretter forbindelse til USB Link. 
Lyset på USB Link vil blinke hurtigt og derefter lyse konstant, når den er tilsluttet 
hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis Bose USB Link ikke opretter forbindelse til et sæt Bose Bluetooth-
hovedtelefoner efter ca. 5 minutter, vil lyset på USB Link stoppe med at 
blinke. Hvis du vil oprette forbindelse til et andet sæt Bose Bluetooth-
hovedtelefoner, skal du gentage handlingerne ovenfor.

RYD HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Tryk på tænd/sluk-/Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil du hører 
”Bluetooth-enhedslisten er ryddet”, og Bluetooth-lampen blinker langsomt blåt.

2. Slet hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet.

RYD BOSE USB LINK-ENHEDSLISTEN
Tryk på knappen på Bose USB Link, og hold den nede i 7–10 sekunder. Lyset på Bose 
USB Link vil pulsere langsomt blåt.

Alle enheder slettes, og USB Link er klar til at oprette forbindelse.
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TILSLUT STEREOKABLET
Brug lydkablet til at tilslutte en ikke-trådløs enhed, eller hvis hovedtelefonernes batteri 
er løbet tør for strøm.

1. Sæt kablet i 2,5 mm-stikket på den højre ørekop.

2. Sæt den anden ende af kablet i 3,5 mm-stikket på din enhed.
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OPBEVAR HOVEDTELEFONERNE
Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads.

1. Juster ørekopperne, så hovedbåndet har dets mindste størrelse (se side 15). 

2. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.

Venstre ørekop Højre ørekop

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



 4 7  |  D A N

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

3. Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet. 

BEMÆRK: Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. 
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RENGØR HOVEDTELEFONERNE OG BOSE USB LINK
Hovedtelefonerne og Bose USB Link kan kræve regelmæssig rengøring. 

• Tør de ydre overflader med en blød, tør klud.

• Der må IKKE komme fugt ind i hovedtelefonernes ørekopperne eller 2,5 mm stik 
eller ind i USB Link.

RESERVEDELE OG TILBEHØR
Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

BEGRÆNSET GARANTI
Hovedtelefonerne og Bose USB Link er dækket af en begrænset garanti. 
Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den 
begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på 
global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen 
betydning for den begrænsede garanti.

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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SERIENUMMERETS PLACERINGER
Serienummeret kan findes:

• På labelen uden på æsken.

• I Bose Music-appen, under Tekniske oplysninger.

• I den højre ørekop, under stofbeklædningen. 

Se serienummeret på hovedtelefonerne (anbefales ikke)
1. På den højre ørekop skal du trække toppen af ørekoppens pude en smule tilbage.

2. Skub stofbeklædningen ved den øverste højre kant nedad for at vise labelen.

FORSIGTIG: Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i 
ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.

Lærred

Serienummerets placering
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PRØV DISSE LØSNINGER FØRST
Hvis du oplever problemer med hovedtelefonerne eller Bose USB Link, kan du prøve 
disse løsninger først:

• Oplad batteriet (se side 36).

• Tænd hovedtelefonerne (se side 17).

• Tjek statuslamperne (se side 38).

• Sørg for, at din mobile enhed understøtter Bluetooth-forbindelser (se side 41).

• Sørg for, at USB Link er tilsluttet solidt til din computer (se side 17).

• Download Bose Music-appen, og kør tilgængelige softwareopdateringer 
(se side 14).

• Flyt dine hovedtelefoner tættere på enheden eller USB Link og væk fra eventuel 
interferens eller forhindringer.

• Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, den mobile enhed og musik- eller mødeappen.

• Sørg for, at mødeappen og operativsystemet på din computer er opdaterede.

• Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 43).

• Genstart din computer, eller log af mødeappen, og log på igen.

• Fjern USB Link fra USB-porten på din computer, og sæt den derefter i igen.

• Kontroller, om der findes firmwareopdateringer til USB Link (se side 55).

ANDRE LØSNINGER
Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer 
og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan 
løse dit problem. 

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM GØR FØLGENDE

Hovedtelefonerne kan ikke 
tilsluttes en Bluetooth-enhed

På din enhed:

• Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen. 

• Slet hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på din 
enhed. Tilslut igen (se side 41).

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC for at 
se Sådan gør du-videoer.

Ryd hovedtelefonernes enhedsliste (se side 44). 
Tilslut igen.

Genstart hovedtelefonerne (se side 55).

Hovedtelefonerne reagerer ikke 
under app-opsætningen

Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning.

FEJLFINDING

https://worldwide.bose.com/contact
http://worldwide.Bose.com/Support/HP700UC
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PROBLEM GØR FØLGENDE

Bose Music-appen virker ikke på 
min mobile enhed

Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med 
Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til 
systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på 
din mobile enhed.

Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, 
og geninstaller derefter appen (se side 14).

Ingen lyd

Tryk på Afspil på din mobile enhed for at kontrollere, 
om lyden afspilles. 

Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste. 

Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.

Genstart din enhed.

Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du sætte den første 
enhed på pause og afspille den anden mobile enhed.

Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du flytte enhederne 
inden for hovedtelefonernes rækkevidde (9 m).

Hvis du er i gang med et møde, skal du sørge for, 
at Bose USB Link er valgt som højttaleren i din 
mødeapp.

Ingen lyd (kabelbaseret 
forbindelse)

Fastgør begge lydkablets ender.

Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, 
om lyden afspilles. 

Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.

Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.

Genstart din enhed.

Dårlig lydkvalitet

Hvis du er i omgivelser med meget vind, skal du justere 
støjreduktionsniveauet (se side 32).

Prøv et andet lydspor.

Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste. 

Frakobl den anden enhed.

Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden 
eller musikappen.

På din enhed:

• Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen. 

• Slet hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på din 
enhed. Tilslut igen (se side 41).
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PROBLEM GØR FØLGENDE

Hovedtelefonerne oplades ikke

Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til 
porten på hovedtelefonerne.

Fastgør begge USB-kablets ender. 

Hvis hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave 
temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage 
til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.

Prøv en anden USB-A-vægoplader, et andet USB-kabel 
eller en anden jævnstrømskilde (lysnet).

Støjreduktionen kan ikke justeres

Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen 
(se side 17).

Hvis du bruger støjkontrolknappen, kan du 
prøve at bruge Bose Music-appen til at justere 
støjreduktionsniveauet.

Mikrofonen registrerer ikke lyden

Kontrollér, at mikrofonåbningen forrest på 
hovedtelefonerne ikke er blokeret.

Prøv et andet telefonopkald.

Prøv en anden kompatibel enhed.

Sørg for, at mikrofonens lyd ikke er slået fra 
(se side 22).

På din enhed:

• Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen. 

• Slet hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på din 
enhed. Tilslut igen (se side 41).

Støjende miljø for telefonopkald
Brug Bose Music-appen til at Egenstemme. Du kan få 
adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Prøv et andet støjreduktionsniveau.

Hovedtelefonerne reagerer ikke 
på trykbetjening

Sørg for at trykke på trykbetjeningsoverfladen på 
forsiden af den højre ørekop (se side 18).

Sørg for, at dine hænder er rene.

Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker 
på trykbetjeningsoverfladen.

Ved funktioner med flere tryk skal du trykke med 
varierende kraft.



 5 3  |  D A N

FEJLFINDING
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Talemeddelelsessprog ikke 
tilgængeligt

Du kan tilpasse eller deaktivere talemeddelelser ved 
hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne 
indstilling i menuen Indstillinger.

Google Assistent svarer ikke

Kontrollér, at Google Assistent er blevet konfigureret ved 
hjælp af Bose Music-appen (se side 25).

Tilslut din mobile enhed til et Wi-Fi-netværk eller et 
mobildatanetværk.

Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er 
tilgængelig.

Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google 
Assistent-appen.

Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel. Besøg: 
https://support.google.com/headphones

Du kan finde yderligere support på: 
https://support.google.com/headphones

Alexa reagerer ikke

Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge 
Bose Music-appen (se side 25).

Tilslut din mobile enhed til et Wi-Fi-netværk eller et 
mobildatanetværk.

Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.

Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 29).

Sørg for, at du bruger den nyeste version af Amazon 
Alexa-appen.

Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.

Du kan finde yderligere support på: 
https://www.amazon.com/usealexa

Der sker ikke noget, når jeg 
trykker på knappen på Bose 
USB Link

Hvis du prøver at tilslutte et andet sæt hovedtelefoner til 
USB Link, skal du trykke på knappen og holde den nede i 
mindst 3 sekunder, inden du slipper den (se side 44).

Sørg for, at du ikke er i gang med et møde, når du 
trykker på knappen. Ellers vil USB ikke reagere for at 
undgå at afbryde mødet.

https://support.google.com/headphones
https://support.google.com/headphones
https://www.amazon.com/usealexa
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PROBLEM GØR FØLGENDE

Bose USB Link er ikke angivet 
som en højttaler i min mødeapp

Vent ca. 30 sekunder på, at din computer registrerer 
USB Link som en mikrofon-, højttaler- og kameraenhed.

Hvis det stadig ikke fungerer, kan du prøve følgende 
løsninger:

• Prøv at tilslutte USB Link til en anden USB-port på 
din computer.

• Sørg for, at USB Link er tilsluttet solidt til USB-porten.

Justering af lydstyrken på min 
computer har ingen effekt på 
lydstyrken for Bose USB Link

Din computer har muligvis ikke USB Link valgt som 
standardenheden for lydafspilning (selvom din mødeapp 
fungerer korrekt med USB Link).

• Windows: Klik på højttalerikonet i systemområdet 
(på proceslinjen), og vælg Bose USB Link som 
afspilningsenheden.

• macOS: Klik på Apple-ikonet i skærmens øverste 
venstre hjørne, og vælg Systempræferencer, klik på 
Lyd, og klik derefter på Output. Vælg Bose USB Link 
på listen med enheder.

Statuslyset på Bose USB Link 
lyser blåt, lilla eller rødt konstant, 
men mine hovedtelefoner er ikke 
tilsluttet

Ryd enhedslisten på USB Link (se side 44), 
og prøv derefter at tilslutte dine hovedtelefoner igen 
(se side 44).
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GENSTART HOVEDTELEFONERNE
Hvis hovedtelefonerne ikke reagerer, kan du genstarte dem. Genstart af 
hovedtelefonerne rydder ikke indstillingerne eller tilsluttede enheder.

BEMÆRK: Tilslut ikke USB-kablet til hovedtelefonerne, før du bliver bedt om det.

1. Fjern alle kabler fra hovedtelefonerne.

2. Tilslut USB-kablets ene ende til en USB-A-vægoplader eller en computer, 
som er tændt. 

3. Tryk og hold tænd/sluk-/Bluetooth-knappen, mens du tilslutter den lille ende af 
USB-kablet til USB-C-porten på den højre ørekop.

4. Slip tænd/sluk-/Bluetooth-knappen efter 2 sekunder.

BEMÆRK: Du skal muligvis genstarte hovedtelefonerne to gange.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGERNE FOR BOSE USB LINK
Hvis Bose USB Link ikke reagerer eller ikke fungerer som forventet, kan du gendanne 
fabriksindstillingerne. En gendannelse af fabriksindstillingerne vil rydde enhedslisten 
for Bose USB Link.

Tryk på knappen på USB Link, og hold den nede i 7–10 sekunder.

OPDATER FIRMWAREN
Du skal muligvis ind imellem opdatere den firmware, der er installeret på Bose 
USB Link. Hvis du oplever nogen problemer med relation til Bluetooth-forbindelser, 
integration med din mødeapp eller lydkvaliteten, kan du opdatere firmwaren for at se, 
om det løser problemet.

Sådan downloader, installerer og bruger du appen USB Link Updater på din computer:

1. På din computer skal du gå til pro.Bose.com/USBLink.

2. Download ZIP-filen for appen Bose USB Link Updater.

3. Åbn ZIP-filen, og dobbeltklik derefter på installationsprogrammet.

4. Følg trinene på skærmen for at gennemføre installationen.

5. Sæt USB Link i en USB-port på din computer. Lyset på Bose USB Link vil blinke.

6. Åbn appen Bose USB Link Updater på din computer, og følg appinstruktionerne.

https://pro.bose.com/usblink
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