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Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.
Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring kan 
findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre 
relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til 
reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring 
kan findes på: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

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.

ADVARSEL/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGEL
• Brug IKKE headsettet ved høj lydstyrke igennem længere tid.

 – For at undgå høreskader skal du bruge headsettet med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 – Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer headsettet på dine ører, og skru derefter gradvist op for lyden, 
indtil du når et behageligt lytteniveau.

 – Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger headsettet, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver 
din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i   nærheden af trafik, en byggeplads eller 
jernbanen osv. Fjern headsettet, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive 
alarmer og advarselssignaler. 

• Brug IKKE dit headset, mens du kører eller på noget andet tidspunkt, hvor manglende evne til at høre lyde fra 
omgivelserne kan bringe dig selv eller andre i fare.

• Fjern headsettet med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
• Brug IKKE headsettet til kommunikation under flyvning.
• Brug IKKE headsettet, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke headsettet og kontakte 

Boses kundeservice.
• Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte headsettet til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller 

tingsskader som følge af overophedning.

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.

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

• Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller 
tæt ved produktet.

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

• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

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

 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.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Serie- og modelnumre er placeret på venstre side af hovedbøjlen.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modelnummer: ____________________________________________________________________

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-
produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: ‘‘8’’ er 2008 eller 2018.

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

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf 
er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

https://global.bose.com/en_us/product_registration.html
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HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

INDHOLD

Bæretaske

AA-batterier (2)

Bose SoundComm B40-headset 
(enkelt ørekop eller dobbelt ørekop)

Bæltepakkebeslag Bælteclips

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/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

http://worldwide.Bose.com/Support/B40


 7  |  D A N

HEADSETKOMPONENTER

HEADSET

Sidepude

Kontrolmodul

Mikrofon 
(boommikrofon 
og kabel)

Tøjclips

4-bens XLRF eller 5-bens XLRM-stik

Ørekop

Ørepude

Hovedbøjle

NOTER: Illustration af model med venstre ørekop. 

Headset med dobbelte ørekopper er illustreret på side 6.
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SÅDAN BÆRES HEADSETTET

TILPASNING AF HEADSETTET
Når du tager headsettet på, skal du justere hver ørekop, så dens pude dækker dit øre 
helt. Du skal mærke et jævnt, blidt pres hele vejen rundt om øret. 

BEMÆRK: Sørg for, at du bærer headsettet i den rigtige retning. Inde i hver ørekop er 
den tydeligt mærket med et L (venstre) eller et R (højre). 

Skørt med 
markeringen 
L (venstre)

Justering af headsettet
Hvis du har behov for at justere hovedbøjlen, skal du sørge for, at den er centreret på 
dit hoved. Hovedbøjlen skal hvile blidt på hovedet.

BEMÆRK: For at opnå den bedste komfort skal du foretage de endelige justeringer, 
mens støjreduktionen er tændt i et støjfyldt miljø.
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JUSTERING AF MIKROFONEN
Mikrofonens placering er vigtig for tydelig kommunikation. 

BEMÆRK: På det dobbelte headset er mikrofonen monteret på venstre ørekop. 
Oplysninger om flytning af mikrofonen til den anden ørekop findes på 
side 10.

1. Tag fat i mikrofonen med fingrene, og juster den, så den flugter med din mund.

2. Placer mikrofonen, så den er ca. 6,35 mm fra dine læber.

BEMÆRK: Mikrofonen må ikke røre dine læber.

6,35 mm

 

FORSIGTIG: Mikrofonen kan dreje op til 320°. Tving IKKE mikrofonen længere, 
end den er beregnet til, da den i så fald kan blive beskadiget. 

MIKROFON



MIKROFON
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FLYTNING AF MIKROFONEN (KUN HEADSET MED 
DOBBELTE ØREKOPPER)
Headsettet med dobbelte ørekopper har en vendbar mikrofon, der kan bæres enten 
på venstre eller højre side af headsettet. 

1. Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) til at løsne de to skruer på 
mikrofonen nederst på ørekoppen.

BEMÆRK:   Drej ørekoppen opad mod hovedbøjlen for at få ekstra plads til at 
løsne skruerne. 

2. Træk mikrofonen nedad for at fjerne den fra 
ørekoppen.

 

Mikrofon

3. På den anden ørekop skal du løsne de to skruer på stikdækslet.

4. Træk stikdækslet nedad for at fjerne det fra 
ørekoppen.

Stikdæksel

MIKROFON
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MIKROFON

5. Sæt mikrofonen på stikkene på den ønskede 
ørekop igen i den korrekte position.

FORSIGTIG: Tryk ikke hårdt på stikkene, da ørekoppen kan blive beskadiget.

Ørekopstik
Mikrofon

6. På mikrofonen skal du stramme de to skruer, indtil mikrofonen er fastgjort sikkert 
på headsettet.

7. Sæt stikdækslet på den anden ørekop igen i den korrekte position.

Ørekopstik
Stikdæksel

8. På stikdækslet skal du stramme skruerne, indtil dækslet er fastgjort sikkert på 
headsettet.

BEMÆRK:   Stikdækslet skal være sikkert fastgjort til headsettet, før du bruger 
headsettet. 
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SÅDAN BÆRES KONTROLMODULET (VALGFRIT)

BRUG AF BÆLTECLIPS

1. Placer den dobbelte låseanordning på bælteclipsen ud for den dobbelte 
låseanordning på kontrolmodulet. 

Fastgøres på dit 
bælte eller tøj

Dobbelte låseanordninger 

2. Tryk hårdt for at fastgøre den.

Sådan fjernes bælteclips
Start ovenfra, og træk bælteclipsen væk fra kontrolmodulet.



SÅDAN BÆRES KONTROLMODULET (VALGFRIT)
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BRUG AF BÆLTEPAKKEBESLAGET

Sådan fastgøres beslaget til din radio/bæltepakke

1. På bagsiden af din radio/bæltepakke skal du løsne de to skruer og fjerne 
bælteclipsen.

Bælteclips

2. Placer skruehullerne i den rigtige position, og anbring beslaget oven på din radio/
bæltepakke. 

BEMÆRK:   Bæltepakkebeslaget kan fastgøres enten på venstre eller højre side af 
din radio/bæltepakke. 

3. Placer skruehullerne i den rigtige position, og anbring bælteclipsen oven på beslaget.

Bæltepakkebeslag

Bælteclips

4. Sæt de to skruer fra din radio/bæltepakke i igen, og stram dem omhyggeligt.

SÅDAN BÆRES KONTROLMODULET (VALGFRIT)
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SÅDAN FASTGØRES KONTROLMODULET TIL DIN RADIO/
BÆLTEPAKKE

1. Placer den dobbelte låseanordning på kontrolmodulet ud for den dobbelte 
låseanordning på bæltepakkebeslaget. 

Dobbelte låseanordninger

2. Tryk, indtil du hører et klik.

TILSLUTNING AF KONTROLMODULET

1. Juster XLR-stikket i forhold til stikbenene på dit radio/bæltepakkestik.

Bæltepakke-
intercom

XLR-stik

Kontrolmodul

2. Tryk, indtil du hører et klik.

BEMÆRK: Headsettet kan også tilsluttes til et kamera ved hjælp af XLR-stikket. 
Se brugervejledningen til dit kamera for at få flere oplysninger om 
tilslutning. 



SÅDAN BÆRES KONTROLMODULET (VALGFRIT)
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FRAKOBLING AF KONTROLMODULET

1. På XLR-stikket skal du trykke på metaltappen, og trække kablet forsigtigt væk fra 
bæltepakken.

BEMÆRK:  De fleste bæltepakker har en låsemekanisme.

2. Start nedefra, og træk kontrolmodulet væk fra den dobbelte låseanordning på 
bæltepakken.

Metaltap

Dobbelte låseanordninger

XLR-stik
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AKUSTISK STØJREDUKTION

DER ER TÆNDT FOR STRØMMEN
Oven på kontrolmodulet skal du skubbe hovedafbryderen væk fra batterilampen. 

Batterilampe

Tændt

Batterilampen lyser rødt i tre sekunder og viser derefter batteristatus (se side 18). 

SLUK
Oven på kontrolmodulet skal du skubbe hovedafbryderen hen mod batterilampen.

Slukket

Batterilampe

BEMÆRK: Når akustisk støjreduktion er slået fra, leverer headsettet stadig lyd og 
kommunikation. Slå støjreduktion fra, når headsettet ikke er i brug, for at 
spare på batteristrømmen.
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BATTERIER

ISÆTNING AF BATTERIER

1. Oven på kontrolmodulet skal du dreje låget mod venstre (mod uret) for at åbne 
batterirummet. 

Batterilåg

2. Isæt de to AA alkaliske batterier i batterirummet. Match H- og z-symbolerne på 
batterierne med H- og z-mærkerne på kontrolmodulet.

3. Drej låget mod højre (med uret), indtil det er skruet fast. 

FORSIGTIG: Brug kun AA alkaliske batterier. 

Batterilevetid 
Enkelt ørekop: op til 56 timer

Dobbelt ørekopper: op til 48 timer

BEMÆRK: På side 24 kan du finde flere oplysninger om batteristatus. 
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BATTERISTATUS
Batterilampen er placeret oven på kontrolmodulet, ved siden af hovedafbryderen.

Batterilampe

LYSAKTIVITET BATTERISTATUS

Blinker grønt Fuldt opladet

Blinker rødt (langsomt) Halvt opladet (10 timer eller derunder tilbage)

Blinker rødt (hurtigt) Lavt opladet (2,5 timer eller derunder tilbage)

HEADSETSTATUS
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

OPBEVARING AF HEADSETTET
Headsettet bør opbevares i den medfølgende bæretaske. 

1. Drej mikrofonen opad, så mikrofonen ligger ved siden af hovedbøjlen. 

2. Anbring headsettet i tasken, så kablet ligger over hængslet i midten af tasken. 

BEMÆRK:   Hvis headsettet skal opbevares i en længere periode, 
skal batterierne fjernes.
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RENGØRING AF HEADSETTET
Headsettet skal muligvis rengøres med jævne mellemrum.

ADVARSEL: Forsøg IKKE at adskille eller rengøre det indvendige af ørekopperne eller 
andre dele af headsettet. Kun mikrofonens vindhætte, sidepude (enkelt 
ørekop), batterier og ørepuder kan udskiftes af brugeren.

KOMPONENT FREMGANGSMÅDE TIL RENGØRING

Headset/
ørekopper

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

• Brug en pincet til, om nødvendigt, forsigtigt at fjerne fremmedlegemer, 
som kan være i åbningerne. 

• Pres IKKE noget snavs eller smuds ind i åbningerne. 

• Blæs IKKE luft ind i åbningerne, og støvsug dem IKKE, da det kan 
beskadige headsettet.

• Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket.

Ørepuder

For at forlænge ørepudernes levetid skal de rengøres regelmæssigt. 

• Fjern ørepuderne (se side 21), og lad dem lufttørre. 

• Brug en tør klud til at rengøre flangeoverfladen under ørepuderne for 
eventuelt snavs.

• Nedsænk IKKE ørepuderne i vand eller anden form for væske.

Ørekoppens 
indvendige 
skærme

• Lad ørekoppens indvendige skærm lufttørre, hvis den bliver fugtig 
grundet et fugtigt miljø som f.eks. let regn, dug, sved eller kondens.

• Brug IKKE elektriske varmeapparater eller blæsere til at tørre 
ørekoppens indvendige skærm.

• Forsøg IKKE at fjerne, erstatte, reparere eller rengøre denne 
komponent. Kontakt Boses kundeservice, hvis skærmen ser beskadiget 
eller slidt ud.

Mikrofonens 
vindhætte

Tør vindhætten af med en fugtig klud og mild sæbe.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

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

Besøg worldwide.Bose.com/Support/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

ADVARSEL: Forsøg IKKE at adskille eller vedligeholde det indvendige af ørekopperne 
eller andre dele af headsettet. 

Udskiftningsvejledning
Kun sidepuden (enkelt ørekop), mikrofonens vindhætte, batterier og ørepuder kan 
udskiftes af brugeren.

Sidepude (enkelt ørekop)
Sidepuden er monteret på hovedbøjlen med en dobbelt låseanordning. 

1. Træk forsigtigt den gamle sidepude væk fra hovedbøjlen. 

2. Placer den nye sidepude ud for den dobbelte låseanordning, og tryk, indtil den 
sidder fast.

Mikrofonens vindhætte
Mikrofonens vindhætte kan fjernes og udskiftes. 

1. Lad forsigtigt vindhætten glide af mikrofonen. 

2. Skub den nye vindhætte på, og sørg for, at den dækker mikrofonen helt.

Ørepuder
Ørepuder skal udskiftes hver 3-6. måned. Udskift ørepuderne, hvis du opdager:

• at det yderste lag skaller af

• at der er revner eller flænger

• at ørepuden er flad

Du er måske nødt til at udskifte ørepuderne oftere, hvis du:

• har fuldskæg eller tykt ansigtshår

• bruger headsettet ved ekstreme temperaturer

• beskadiger puderne grundet forkert opbevaring

http://worldwide.Bose.com/Support/B40
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Udskiftningsvejledningen følger også med reservesættet med nye ørepuder. 

1. Træk forsigtigt ørepuden op og væk fra ørekoppen.

2. Fjern de to klæbestrimler fra ørekoppen, og rengør flangen for snavs med en tør klud.

Flange

3. Placer de nye klæbestrimler på venstre og højre side af flangeoverfladen, 
og tryk nedad. 

Klæbestrimmel

BEMÆRK:  Sørg for at fjerne papirbagsiden fra klæbestrimlerne. 
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4. Sæt ørepudeskørtet ind i ørekoppens rille, og stræk forsigtigt ørepuden 
omkring ørekoppen. 

attach

attach

Ørepude

Ørekoprille

Ørekoppudens skørt

5. Tryk ørepuden ned over de to klæbestrimler.

SERIENUMMERETS PLACERING
Du finder serienummeret ved at trække venstre side af hovedbøjlen helt ud til 
maksimal størrelse. Serienummeret er placeret under venstre side af hovedbøjlen. 

S/
N:

 0
11

00
10

00
1A

E

BEGRÆNSET GARANTI
Headsettet er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på 
global.Bose.com/warrantyglobal.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.global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen 
betydning for den begrænsede garanti.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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TEKNISKE OPLYSNINGER

HEADSETSPECIFIKATION

HEADSETVARIANT INDGANGSIMPEDANS
HEADSETFØLSOMHED 
@1mW @1kHz

ABSOLUT 
MAKSIMAL 
NOMINEL 
EFFEKT*

Mono 4-bens XLR 
(enkelt ørekop)

120 ohm ± 10 % 107 ± 3 db SPL 500 mW

Mono 4-stik XLR 
(dobbelte ørekopper)

80 ohm ± 10 % 104 ± 3 db SPL 1000 mW

Stereo 5-bens XLR 
(pr. ørekop)

260 ohm ± 10 % 107 ± 3 db SPL 500 mW

* Absolut maksimale mærkedata angiver grænser, som ved overskridelse kan medføre, 
at enheden beskadiges.

MIKROFONSPECIFIKATIONER
150 ohm dynamisk støjreduktion

Frekvensgang er optimeret for forbedret forståelighed i støjfyldte omgivelser
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Mikrofonfølsomhed: -71 dBV/Pa @ 1kHz*

* Åbent kredsløbssignalniveau målt ved headsetstikket uden ekstern belastning. 
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VÆGT PÅ HOVEDET 
Dobbelte ørekopper: ca. 360 g

Enkelt ørekop: ca. 284 g 

KABELLÆNGDE 
Headset til kontrolmodul: ca. 1,5 meter

Kontrolmodul til XLR-stik: ca. 25 cm

HEADSETVARIANTER
4-bens XLRF 5-bens XLRF
Ben 1 Mikrofon lav Ben 1 Mikrofon lav

Ben 2 Mikrofon høj Ben 2 Mikrofon høj

Ben 3 Hovedtelefoner lav Ben 3 Hovedtelefoner_GND 

Ben 4 Hovedtelefoner høj Ben 4 Hovedtelefoner_L 

Ben 5 Hovedtelefoner_R 

4
3 2

1 1 5
2

3
4
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PRØV DISSE LØSNINGER FØRST
Hvis du oplever problemer med headsettet, kan du prøve disse løsninger først:

• Udskift batterierne i kontrolmodulet (se side 17)

• Sørg for, at mikrofonen og stikdækslet sidder korrekt (se side 10)

• Kontrollér, at stikket til din radio/bæltepakke sidder ordentligt i.

ADVARSEL: Brug IKKE headsettet, hvis det udsender en høj hvinende lyd eller anden 
høj lyd. Kontakt Boses kundeservice, hvis headsettet udsender høj eller 
unormal støj.

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

Besøg worldwide.Bose.com/Support/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

PROBLEM GØR FØLGENDE

Ingen lyd/
kommunikation

Kontrollér lydstyrkeindstillingerne på din radio/bæltepakke.

Sørg for, at headsetkablet sidder godt fast i din radio/bæltepakke.

Kontrollér de interne indstillingerne på din radio/bæltepakke.

Prøv en anden radio/bæltepakke.

Prøv at bruge headsettet et andet sted.

Træk stikket på alle Bose-headsets ud fra kommunikationssystemet 
for at finde ud af, om der er en uens belastning (kun kabelforbundne 
intercom-systemer).

Ingen lyd fra den ene 
ørekop (kun headset 
med dobbelte 
ørekopper)

Sørg for, at du bruger den korrekte XLR-stikkonfiguration for din 
radio/bæltepakke. 

Ingen støjreduktion

Kontrollér, at støjreduktion er slået til (se side 16).

Kontrollér, at batterierne ikke er helt afladede, og at de er sat rigtigt 
i (se side 17).

Kontrollér, at batteriterminalerne er rene.

Kontrollér, at batterilåget sidder rigtigt.

Kontrollér batterierne i din radio/bæltepakke.

Prøv at bruge headsettet et andet sted.

Fjern mikrofonen og stikdækslet for at kontrollere, at hverken stik 
eller stikben er beskadiget. 

FEJLFINDING

http://worldwide.Bose.com/Support/B40
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FEJLFINDING

PROBLEM GØR FØLGENDE

Reduceret 
støjreduktion eller 
unormale lyde

Sørg for, at der ikke er nogen åbninger omkring ørepuderne. 

BEMÆRK: Hvis ørepuderne ser slidte ud, skal de udskiftes 
(se side 21).

Lav lydstyrke 
ved indgående 
kommunikation

Kontrollér lydstyrkeindstillingerne på din radio/bæltepakke.

Træk stikket på alle andre headsets ud, og kontrollér, om lydstyrken 
bliver bedre (kun kabelforbundne intercom-systemer).

Prøv en anden radio/bæltepakke.

Flyt nærmere på radiobasestationen. 

BEMÆRK: Den typiske rækkevidde for en trådløs bæltepakke er 
27-45 meter.

Hylen eller fløjten, 
når støjreduktion er 
slået til

Sørg for, at du bærer headsettet i den rigtige retning. Brug 
markeringerne L (venstre) og R (højre) i ørekopperne som hjælp. 

Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen 
passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud 
til at være slidt op.

Juster headsettet, så dine ører er helt inde i ørepuderne. Sørg for, 
at en hat eller briller ikke påvirker forseglingen.

Sørg for, at headsettets ørepuder, skummet inde i ørekopperne og 
skørterne er tørre. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du lade alle dele 
lufttørre og prøve headsettet igen. Kontakt Boses kundeservice, 
hvis problemet fortsætter.

Lav rumlende lyd, 
mens headsettet er 
tændt i et stille miljø

Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen 
passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud 
til at være slidt op. 

Knitrende lyd, 
der kan høres, 
mens headsettet 
er tændt i et 
støjfyldt miljø, 
eller støjreduktion er 
uregelmæssig

Kontrollér, at headsettet vender korrekt. Brug markeringerne 
L (venstre) og R (højre) i ørekopperne til at vende headsettet korrekt. 

Juster headsettet (se side 8). 

Udskift batterierne i kontrolmodulet. 

Kontrollér, at forseglingen mellem ørepudeskørtet og ørekoppen 
passer godt, og der ikke er nogen huller. Udskift ørepuder, der ser ud 
til at være slidt op.

Prøv en anden radio/bæltepakke.

Flyt nærmere på radiobasestationen. 

BEMÆRK: Den typiske rækkevidde for en trådløs bæltepakke er 
27-45 meter.
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