SOUNDCOMM B40-HODETELEFONER

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

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.

2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nært 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. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel når
ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i
apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer slik det skal, eller det har
blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER
• IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum i lengre tid.
––Bruk hodetelefonene med et komfortabelt og moderat volumnivå slik at du unngår å skade hørselen.
––Skru ned volumet på hodetelefonene før du tar dem på. Skru deretter volumet gradvis opp til et komfortabelt lyttenivå.
––Fokuser på sikkerheten for deg selv og andre når du bruker hodetelefonene mens du holder på med en aktivitet
som krever oppmerksomhet, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplass eller jernbane.
Ta av hodetelefonene eller juster volumet slik at du kan høre lydene i omgivelsene, som alarmer og varselsignaler.
• IKKE bruk hodetelefonene mens du kjører eller i andre situasjoner der det kan medføre fare for deg selv eller andre
å stenge ute lydene fra omgivelsene.
• Ta av hodetelefonene med det samme hvis du kjenner tegn på at det blir varmt eller du opplever redusert hørsel.
• IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon.
• IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy og uvanlig lyd. Slå av hodetelefonene og kontakt kundestøtte hos
Bose hvis dette skjer.
• IKKE bruk adaptere som er beregnet til mobiltelefoner, til å koble hodetelefonene til kontakten på setet i et fly,
siden dette kan føre til personskade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.
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.
• IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser,
på eller i nærheten av produktet.
• Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys,
på eller nær produktet.
• Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen
ild eller lignende).
• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
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IN FOR M ASJON OM FOR SKR I F T E R
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, bør brukeren prøve å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
• Flytt eller snu mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren 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 Industry Canada-lisensunntak (RSS-standarder). 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.
Produktet overholder alle kravene i gjeldende EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du
på www.Bose.com/compliance
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres 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.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er under venstre side av pannebåndet.
Serienummer: _____________________________________________________________________
Modellnummer: ____________________________________________________________________
Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet
ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til http://global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.
Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland
©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen
måte uten at det er innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.
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I N N HOL D ET I ESKEN

INNHOLD

Etui

AA-batterier (2)

Bose SoundComm B40-hodetelefoner
(en eller to øreklokker)

Brakett for beltepakke

Belteklips

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert
Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support/B40
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D EL ER I HOD ETEL EFON EN E

HODETELEFONER
Pannebånd

Øreklokke
Ørepute
Sidepute

Mikrofon (bommikrofon
og kabel)

Kontrollmodul

Klesklips

4-pinners XLRF- eller 5-pinners XLRM-kontakt

MERKNADER: Modell av venstre øreklokke er avbildet.
Hodetelefoner med to øreklokker er avbildet på side 6.
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HVORDA N D U BR UKER HOD ET EL E FO N E N E

JUSTER HODETELEFONENE SÅ DE PASSER
Når du tar på deg hodetelefonene, må du justere hver øreklokke slik at puten dekker
hele øret. Du bør føle et jevnt og mykt trykk rundt hvert øre.
MERKNAD: Pass på at du bruker hodetelefonene i riktig retning. Hver øreklokke er tydelig
merket med en L (for venstre) eller en R (for høyre) på innsiden av dekselet.

Deksel med
L-merke (venstre)

Juster hodetelefonene så de sitter godt
Hvis pannebåndet må justeres, må du sørge for at du har det sentrert på toppen av
hodet. Du skal føle at pannebåndet ligger mykt på hodet.
MERKNAD: Det gir best mulig komfort hvis du foretar de endelige justeringene med
støyreduksjonen slått på i omgivelser med mye bråk.
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M IKR OFON

JUSTER MIKROFONEN
Plasseringen av mikrofonen er viktig for tydelig kommunikasjon.
MERKNAD: På hodetelefonene med to øreklokker er mikrofonen festet til venstre
øreklokke. Se side 10 for hvordan du flytter mikrofonen til den andre
øreklokken.
1. Ta tak i mikrofonen med fingrene, og juster den slik at den er jevnt med munnen.
2. Plasser mikrofonen slik at du har den 0,5 cm fra leppene.
MERKNAD: Mikrofonen skal ikke komme borti leppene dine.

0,5 cm

FORSIKTIG: Den kan dreies 320°. Det vil skade mikrofonen hvis den tvinges
utenfor dette området.
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M IKR
ikrofon
OFON

FLYTT MIKROFONEN (BARE HODETELEFONER MED TO
ØREKLOKKER)
Hodetelefonene med to øreklokker har en mikrofon som kan brukes på venstre eller
høyre side av hodetelefonene.
1. Skru løs de to skruene på bunnen av mikrofonen nederst på øreklokken med en
stjerneskrutrekker (følger ikke med).
MERKNAD: Vri mikrofonen opp mot pannebåndet for å komme lettere til skruene.
2. Trekk mikrofonen nedover for å fjerne den fra øreklokken.

Mikrofon

3. På den andre øreklokken løsner du de to skruene på terminatordekselet.
4. Trekk mikrofonen nedover for å fjerne den fra øreklokken.

Terminatordeksel
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M ikrofon

5. Juster og fest mikrofonen til kontaktene på den ønskede øreklokken.
FORSIKTIG: IKKE bruk makt på kontaktene, ellers vil øreklokken bli skadet.

Kontakter på øreklokke

Mikrofon

6. Trekk til de to skruene på bunnen av mikrofonen til den er festet til
hodetelefonene.
7. Juster og fest terminatordekselet til den andre øreklokken.

Terminatordeksel

Kontakter på øreklokke

8. Trekk til skruene på terminatordekselet til dekselet sitter på hodetelefonene.
MERKNAD: T
 erminatordekselet må være godt festet for at hodetelefonene skal
kunne brukes.
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HVORDAN DU BR UKER KON TR OL L M OD UL E N ( VA LG F R I T T )

BRUK BELTEKLIPSET
1. Rett inn borrelåsfeltet på belteklipset med borrelåsfeltet på kontrollmodulen.
Borrelås

Festes til belte
eller klær

2. Trykk godt til for å feste.

Koble fra belteklipset
Trekk belteklipset av kontrollmodulen, idet du begynner på toppen.
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Hvordan
HVORDA
N B
bruke
R UKE KON
kontrollmodulen
TR OL L M OD UL EN ( VA
valgfritt
LG F R I T T )

BRUK BELTEPAKKEBRAKETTEN
Fest braketten til den kombinerte radio- og beltepakken
1. Skru løs de to skruene på baksiden av radio- og beltepakken, og ta av belteklipset.

Belteklips

2. Rett inn skruehullene, og plasser braketten på toppen av radio- og beltepakken.
MERKNAD: B
 raketten kan festes til venstre eller høyre side av radio- og
beltepakken.
3. Rett inn skruehullene, og plasser belteklipset på toppen av braketten.

Brakett for
beltepakke

Belteklips

4. Sett i de to skruene igjen fra radio- og beltepakken, og trekk dem til inntil den er
godt festet.
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H vordan du bruker kontrollmodulen ( valgfritt )

FEST KONTROLLMODULEN TIL RADIO- OG
BELTEPAKKEN
1. Rett inn borrelåsfeltet på kontrollmodulen med borrelåsfeltet på braketten til
beltepakken.
Borrelås

2. Trykk godt til du hører et klikk.

KOBLE TIL KONTROLLMODULEN
1. Rett inn XLR-kontakten etter pinnene på kontakten på radio- og beltepakken.
Kontrollmodul

Beltepakke for
intercom

XLR-kontakt

2. Trykk godt til du hører et klikk.
MERKNAD: Hodetelefonene kan også kobles til et kamera med XLR-kontakten.
Se tilkoblingsinstruksjonene i bruksanvisningen som følger med kameraet.
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H vordan du bruker kontrollmodulen ( valgfritt )

KOBLE FRA KONTROLLMODULEN
1. Trykk ned på metallfliken på XLR-kontakten, og trekk kabelen forsiktig vekk fra beltet.
MERKNAD: De fleste beltepakker har en låsemekanisme.
2. Begynn nederst, og trekk kontrollmodulen vekk fra borrelåsen på beltepakken.
Borrelås

Metallflik

XLR-kontakt
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A KU ST ISK STØYR ED UKSJO N

SLÅ PÅ
Skyv strømbryteren på toppen av kontrollmodulen vekk fra batterilyset.
Batterilys

På

Batterilyset lyser rødt i tre sekunder og viser deretter batteristatusen (se side 18).

SLÅ AV
Skyv strømbryteren på toppen av kontrollmodulen mot batterilyset.
Batterilys

Av

MERKNAD: Når den akustisk støyreduksjonen er slått av, gir hodetelefonene fortsatt
lyd og kommunikasjon. For å spare batteri bør støyreduksjonen slås av
når hodetelefonene ikke er i bruk.
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BATTER IER

LEGG I BATTERIENE
1. Vri dekselet på toppen av kontrollmodulen til venstre (mot urviseren) for å åpne
batterirommet.

Batterideksel

2. Legg i to alkaliske AA-batterier i batterirommet. Pass på at symbolene H og z på
batteriene stemmer overens med H- og z-merkene på kontrollmodulen.
3. Vri dekselet til høyre (med urviseren) til det sitter.

FORSIKTIG: Bruk bare alkaliske AA-batterier.

Batteriets levetid
En øreklokke: opptil 56 timer
To øreklokker: opptil 48 timer
MERKNAD: Du finner mer informasjon om batteristatus i side 24.
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HOD ETEL EFON EN ES STAT U S

BATTERISTATUS
Batterilyset er øverst på kontrollmodulen ved siden av strømbryteren.
Batterilys

LYSAKTIVITET

BATTERISTATUS

Blinker grønt

Fulladet

Blinker rødt (sakte)

Middels ladning (10 timer eller mindre gjenværende)

Blinker rødt (raskt)

Lav ladning (2½ timer eller mindre gjenværende)
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STEL L OG V ED L IKEHOL D

OPPBEVARING AV HODETELEFONENE
Hodetelefonene må oppbevares i det medfølgende etuiet.
1. Vri mikrofonen oppover slik at den ligger mot pannebåndet.
2. Legg hodetelefonene i etuiet slik at kabelen ligger over hengselet i midten av etuiet.

MERKNAD: Ta ut batteriene når hodetelefonene skal lagres i lengre tid.
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Stell
STEL
L OG
og V
vedlikehold
ED L IKEHOL D

RENGJØRING AV HODETELEFONENE
Hodetelefonene bør rengjøres regelmessig.
ADVARSEL: IKKE prøv å ta fra hverandre eller rengjøre innsiden av øreklokkene eller
andre deler av hodetelefonene. Det er bare skjermen på mikrofonen,
sideputen (en øreklokke), batteriene og øreputene som kan byttes ut
av brukeren.
KOMPONENT

RENGJØRING
• Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut.

Hodetelefoner
og øreklokker

• Fjern fremmedlegemer som kan være i åpningene, om nødvendig med
pinsett, men vær forsiktig.
• Pass på at det IKKE kommer smuss eller rusk inn i åpningene.
• IKKE blås luft inn i åpningene, og ikke bruk støvsuger på dem, da dette
kan skade hodetelefonene.
• IKKE la fuktighet komme inn i øreklokkene eller lydkontakten.
Øreputene holder seg lenger hvis de rengjøres jevnlig.

Øreputer

• Fjern øreputene (se side 21), og la dem lufttørke.
• Rengjør overflaten på kanten under øreputene for rusk med en tørr klut.
• IKKE legg øreputene i vann eller annen væske.

Innvendige
skjermer i
øreklokkene
(deksel)

Skjerm på
mikrofonen

• Lufttørr den innvendige skjermen (dekselet) i øreklokken hvis den blir
fuktig på grunn av fuktighet i omgivelsene, som lett regn, dugg, svette
eller kondens.
• IKKE tørk den innvendige skjermen med elektrisk varmeovn eller
blåseapparat.
• IKKE prøv å fjerne, bytte ut, reparere eller rengjøre denne delen.
Kontakt kundeservice hos Bose hvis skjermen ser skadet eller slitt ut.
Tørk av skjermen med en fuktig klut og mild såpe.
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Stell
STEL
L OG
og V
vedlikehold
ED L IKEHOL D

RESERVEDELER OG TILBEHØR
Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.
Gå til worldwide.Bose.com/Support/B40
ADVARSEL: IKKE prøv å ta fra hverandre eller rengjøre innsiden av øreklokkene eller
andre deler av hodetelefonene.

Utskiftingsinstruksjoner
Det er bare sideputen (en øreklokke), skjermen på mikrofonen, batteriene og
øreputene som kan byttes ut av brukeren.

Sidepute (en øreklokke)
Sideputen er festet til pannebåndet med en borrelås.
1. Trekk forsiktig den gamle sideputen vekk fra pannebåndet.
2. Rett inn den nye sideputen etter borrelåsen, og trykk godt for å feste den.

Skjerm på mikrofonen
Skjermen på mikrofonen kan tas av og byttes ut.
1. Skyv skjermen forsiktig av mikrofonen.
2. Skyv den nye skjermen på, og pass på at den dekker mikrofonen helt.

Øreputer
Øreputene skal byttes hver tredje til sjette måned. Bytt øreputene hvis du ser noe
av følgende:
• avflaking på det utvendige dekselet
• kutt eller flenger
• sammentrykninger av puten
Det kan hende du må bytte øreputene oftere hvis
• du har fullskjegg eller tykt ansiktshår
• du bruker hodetelefonene under ekstreme temperaturforhold
• det oppstår skader putene på grunn av feil oppbevaring
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Stell og vedlikehold

MERKNAD: Det følger instruksjoner med erstatningssettet for øreputene om hvordan
de skal skiftes ut.
1. Trekk øreputen forsiktig opp og vekk fra øreklokken.

2. Fjern de to klebestrimlene fra øreklokken, og fjern eventuell rusk fra overflaten på
kanten med en tørr klut.

Kant

3. Rett inn klebestripene på venstre og høyre side av overflaten på kanten, og trykk ned.

Klebestrimmel

MERKNAD: Pass på å fjerne dekkpapiret fra klebestrimlene.
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4. Dytt kanten av øreputen inn i sporet på øreklokken, og strekk forsiktig øreputen
rundt øreklokken.

Ørepute
Skjørt til ørepute

attach

attach

Spor i øreklokke

5. Trykk øreputen ned på de to klebestrimlene.

PLASSERING AV SERIENUMMER

S/N: 0110010001AE

Du finner serienummeret ved å strekke venstre side av pannebåndet til maksimal
størrelse. Serienummeret er under venstre side av pannebåndet.

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/register har instruksjoner 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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T EKN ISK IN FOR M ASJON

SPESIFIKASJONER FOR HODETELEFONENE
HODETELEFONVARIANT

INNGANGSIMPEDANS

HODETELEFONENES
FØLSOMHET VED
1 mW VED 1 kHz

ABSOLUTT
MAKSIMAL
EFFEKT*

4-pinners XLR for ett øre
(en øreklokke)

120 ohm ± 10 %

107 ± 3 db SPL

500 mW

4-pinners XLR for ett øre
(to øreklokker)

80 ohm ± 10 %

104 ± 3 db SPL

1000 mW

5-pinners XLR for to ører
(per øreklokke)

260 ohm ± 10 %

107 ± 3 db SPL

500 mW

*De absolutte maksimale klassifiseringene er grenser der det kan oppstå skader på
enheten hvis grensene overskrides.

SPESIFIKASJONER FOR MIKROFONEN
150 ohms dynamisk støyreduksjon
Frekvensresponsen er optimalisert for å gi bedre tydelighet i støyende omgivelser
-60
-65
-70

dBV @ 1Pa

-75
-80
-85
-90
-95
-100
-105
-110

102

103
Frequency (hertz)

104

Mikrofonens følsomhet: −71 dBV/Pa ved 1 kHz*
*Åpent kretssignalnivå målt ved kontakten på hodetelefonene uten ekstern last.
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T eknisk informasjon

VEKT PÅ HODET
To øreklokker: 360 g
En øreklokke: 280 g

KABELLENGDE
Hodetelefoner til kontrollmodul: 145 cm
Kontrollmodul til XLR-kontakt: 25 cm

HODETELEFONVARIANTER
4-pinners XLRF

5-pinners XLRM

1. pinne

Mikrofon lav

1. pinne

Mikrofon lav

2. pinne

Mikrofon høy

2. pinne

Mikrofon høy

3. pinne

Hodetelefon lav

3. pinne

Hodetelefon_GND

4. pinne

Hodetelefon høy

4. pinne

Telefon_L

5. pinne

Telefon_R

4

1
2

1
3

2
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F EIL SØKIN G

PRØV DETTE FØRST
Hvis du opplever problemer med hodetelefonene, bør du prøve dette først:
• Bytt batteriene i kontrollmodulen (se side 17)
• Kontroller at mikrofonen og terminatordekselet sitter godt (se side 10)
• Kontroller at tilkoblingen til radio- og beltepakken er godt festet.
ADVARSEL: IKKE bruk hodetelefonene hvis de gir fra seg en høy skriketone eller
annen høy lyd. Kontakt kundeservice hos Bose hvis hodetelefonene avgir
en høy eller uvanlig lyd.

ANDRE LØSNINGER
Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen under 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/Support/B40
PROBLEM

GJØR DETTE
Kontroller voluminnstillingen på radio- og beltepakken.
Pass på at kabelen til hodetelefonene er koblet riktig til radio- og
beltepakken.

Ingen lyd eller
kommunikasjon

Kontroller de innvendige innstillingene på radio- og beltepakken.
Prøv en annen radio- eller beltepakke.
Prøv å bruke hodetelefonene på et annet sted.
Trekk ut pluggen til alle hodetelefoner som ikke er fra Bose, fra
kommunikasjonsanlegget for å finne ut om det forekommer en ujevn
belastning (bare kablede intercom-anlegg).

Det kommer ingen
lyd fra den ene
øreklokken (bare
hodetelefoner med to
øreklokker)

Pass på at du bruker riktig XLR-kontaktkonfigurasjon for radio- og
beltepakken.

Pass på at støyreduksjonen er slått på (se side 16).
Pass på at batteriene ikke er tomme, og at de er lagt riktig i
(se side 17).
Pass på at batteripolene er rene.
Ingen støyreduksjon

Pass på at batteridekselet sitter godt.
Sjekk batteriene i radio- og beltepakken.
Prøv å bruke hodetelefonene på et annet sted.
Fjern mikrofonen og terminatordekselet for å sjekke at kontaktene
og pinnene ikke er skadet.
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PROBLEM

GJØR DETTE

Redusert
støyreduksjon eller
uvanlige lyder

Pass på at det ikke er noe luftgap rundt tetningene ved øreputene.
MERKNAD: Bytt ut øreputene hvis de er slitt (se side 21).
Kontroller voluminnstillingen på radio- og beltepakken.

Lavt volum på
innkommende
kommunikasjon

Trekk ut pluggen til alle andre hodetelefoner og test om volumnivået
blir bedre (bare for kablede intercom-anlegg).
Prøv en annen radio- og beltepakke.
Flytt deg nærmere radiobasestasjonen.
MERKNAD: En typisk trådløs beltepakke har en rekkevidde på 30 til
50 meter.
Pass på at du har tatt hodetelefonene riktig på deg. Bruk L- (venstre)
og R-merkene (høyre) inni øreklokkene som referanse.

Skriking eller piping
når støyreduksjonen
er slått på

Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter
godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de
ser slitt ut.
Tilpass hodetelefonene slik at ørene er helt dekket av øreputene.
Pass på at luer eller briller ikke kommer i veien for tetningen.
Pass på at øreputene på hodetelefonene, skumfôringen i
øreklokkene og dekslene er tørre. Lufttørr alle deler som er fuktige,
og prøv på hodetelefonene. Kontakt Boses kundestøtte hvis
problemet fortsetter.

Lav romling når
hodetelefonene
er slått på i stille
omgivelser

Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter
godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de
ser slitt ut.

Pass på at du har tatt hodetelefonene riktig på deg. Bruk L(venstre) og R-merket (høyre) inni øreklokkene som referanse for å
sikre at du tar hodetelefonene riktig på.
Hørbar spraking når
hodetelefonene er
slått på i støyende
omgivelser,
eller periodevis
støyreduksjon

Juster hodetelefonene så de sitter godt (se side 8).
Bytt batteriene i kontrollmodulen.
Kontroller at tetningen mellom øreputeskjørtet og øreklokken sitter
godt, og at det ikke er noen mellomrom. Bytt ut øreputene hvis de
ser slitt ut.
Prøv en annen radio- og beltepakke.
Flytt deg nærmere radiobasestasjonen.
MERKNAD: En typisk trådløs beltepakke har en rekkevidde på 30 til
50 meter.
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