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Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in 
de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd 
Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8.  Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, 

als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of 
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet 
normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWING
• Gebruik de headset NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.

 – Om gehoorschade te voorkomen, dient u de headset op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 – Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de headset op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens 
geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.

 – Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de headset gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht 
vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de headset af of pas het 
volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen. 

• Gebruik de headset NIET terwijl u rijdt of wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor 
uzelf of anderen kan opleveren.

• Zet de headset onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
• Gebruik de headset NIET voor luchtvaartcommunicatie.
• Gebruik de headset NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de headset dan uit 

en neem contact op met de Bose-klantenservice.
• Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om de headset aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen 

aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. 

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw 
implanteerbare medische hulpmiddel.

• Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.

• Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, 
op of bij het product.

• Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en 
dergelijke).

• Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens 
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan 
deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing 
veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde 
installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden 
bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of 
meer van de volgende maatregelen:

• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is 
aangesloten.

• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het 
vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van 
vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit 
apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, 
waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

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

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
Het serienummer en modelnummer vindt u onder de linkerkant van de hoofdband.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modelnummer: ____________________________________________________________________

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te 
registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “8” is 2008 of 2018.

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

©2021 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere 
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

https://global.bose.com/en_us/product_registration.html
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WAT ZIT ER IN DE DOOS

INHOUD

Draagetui

AA-batterijen (2)

Bose SoundComm B40 Headset 
(enkeloors of dubbeloors)

Beltpackbeugel Riemclip

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet 
gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de 
Bose-klantenservice.  
 
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

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

HEADSET

Zijsteun

Bedieningsmodule

Microfoon 
(microfoonarm 
en kabel)

Kledingclip

4-pins XLRF- or 5-pins XLRM-connector

Oorschelp

Oorkussen

Hoofdband

OPMERKINGEN: Dit is een afbeelding van het model met linkeroorschelp. 

De headset met twee oorschelpen wordt afgebeeld op pagina 6.
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DE HEADSET DRAGEN

DE HEADSET OPZETTEN
Pas bij het opzetten van de headset de positie van beide oorschelpen zodanig aan dat 
de kussens uw oren volledig omsluiten. U moet een gelijkmatige, lichte druk rondom 
uw oren voelen. 

OPMERKING: Zorg dat u de headset niet verkeerd om opzet. Aan de binnenkant van 
de oorschelpen ziet u een L (links) of een R (rechts). 

Binnenplaat 
met L (links)

De headset passend maken
Als het nodig is om de hoofdband te verstellen, zorg dan dat de headset niet scheef 
op uw hoofd komt te staan. De hoofdband moet lichtjes op uw hoofd rusten.

OPMERKING: Voor het hoogste comfort maakt u de laatste aanpassingen in een 
rumoerige omgeving terwijl noise cancelling is ingeschakeld.
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DE MICROFOON VERSTELLEN
De positie van de microfoon is belangrijk voor duidelijke communicatie. 

OPMERKING: Op de dubbeloors headset is de microfoon standaard bevestigd aan de 
linkeroorschelp. Zie pagina 10 als u de microfoon wilt bevestigen 
aan de andere oorschelp.

1. Beweeg de microfoon met uw vingers totdat deze zich recht voor uw mond bevindt.

2. Plaats de microfoon op ongeveer 6 millimeter van uw lippen.

OPMERKING: De microfoon mag uw lippen niet raken.

6,35 mm

 

LET OP: De microfoon kan maximaal 320° draaien. Probeer de microfoon NIET 
verder te draaien, aangezien dit schade kan veroorzaken. 

MICROFOON
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DE MICROFOON VERPLAATSEN (ALLEEN DUBBELOORS)
De headset met twee oorschelpen heeft een verplaatsbare microfoon die zowel aan 
de linker- als aan de rechterkant van de headset kan worden gedragen. 

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) de twee schroefjes los 
op de microfoonbevestiging aan de onderkant van de oorschelp.

OPMERKING:  Draai de microfoon omhoog richting hoofdband, zodat u meer 
ruimte hebt om de schroefjes los te draaien. 

2. Trek de microfoonbevestiging naar beneden om deze van de oorschelp te 
verwijderen.

 

Microfoonbevestiging

3. Draai op de andere oorschelp de twee schroefjes op het afdekplaatje los.

4. Trek het afdekplaatje naar beneden om dit van de oorschelp te verwijderen.

Afdekplaatje

MICROFOON
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MICROFOON

5. Lijn de microfoonbevestiging uit met de aansluitingen op de gewenste oorschelp 
en sluit hem aan.

LET OP: Gebruik hierbij GEEN kracht, aangezien hierdoor de oorschelp kan 
beschadigen.

Oorschelpaansluitingen
Microfoonbevestiging

6. Draai de twee schroefjes op de microfoonbevestiging vast totdat de microfoon 
stevig aan de headset vastzit.

7. Bevestig het afdekplaatje op de andere oorschelp.

Oorschelpaansluitingen
Afdekplaatje

8. Draai de schroefjes op het afdekplaatje vast totdat het plaatje stevig aan de 
headset is bevestigd.

OPMERKING:  De headset kan alleen worden gebruikt als het afdekplaatje stevig 
vastzit. 
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DE BEDIENINGSMODULE DRAGEN (OPTIONEEL)

DE RIEMCLIP GEBRUIKEN

1. Lijn de dubbele borglip op de riemclip uit met de dubbele borglip op de 
bedieningsmodule. 

Wordt bevestigd 
aan uw riem 
of kleding

Dubbele borglippen 

2. Druk stevig om de clip goed te bevestigen.

De riemclip verwijderen
Trek de riemclip van boven naar beneden los van de bedieningsmodule.



DE BEDIENINGSMODULE DRAGEN (OPTIONEEL)
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DE BELTPACKBEUGEL GEBRUIKEN

De beugel aan uw radio/beltpack bevestigen

1. Draai de twee schroefjes aan de achterkant van uw radio/beltpack los en verwijder 
de riemclip.

Riemclip

2. Lijn de beugel uit met de schroefgaatjes en leg hem op uw radio/beltpack. 

OPMERKING:  De beltpackbeugel kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant 
van uw radio/beltpack worden bevestigd. 

3. Lijn de schroefgaatjes van de riemclip uit met die in uw radio/beltpack en leg de 
clip op de beugel.

Beltpackbeugel

Riemclip

4. Steek de twee schroefjes van uw radio/beltpack weer in de schroefgaatjes en draai 
deze stevig vast.

DE BEDIENINGSMODULE DRAGEN (OPTIONEEL)
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DE BEDIENINGSMODULE AAN UW RADIO/BELTPACK 
BEVESTIGEN

1. Lijn de dubbele borglip op de bedieningsmodule uit met de dubbele borglip op de 
beltpackbeugel. 

Dubbele borglippen

2. Duw stevig tot u een klik hoort.

DE BEDIENINGSMODULE AANSLUITEN

1. Lijn de XLR-connector uit met de pinnen op uw radio/beltpackaansluiting.

Beltpack 
intercom

XLR-connector

Bedieningsmodule

2. Duw stevig tot u een klik hoort.

OPMERKING: De headset kan via de XLR-connector ook worden aangesloten op 
een camera. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw camera voor 
nadere instructies. 
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DE BEDIENINGSMODULE LOSKOPPELEN

1. Duw het metalen lipje op de XLR-connector naar beneden en trek de kabel 
voorzichtig uit de beltpack.

OPMERKING: Beltpacks hebben meestal een vergrendelingsmechanisme.

2. Trek de bedieningsmodule van onder naar boven uit de dubbele borglip op 
de beltpack.

Metalen lipje

Dubbele borglippen

XLR-connector
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ACOUSTIC NOISE CANCELLING

INSCHAKELEN
Duw de aan-uitschakelaar boven op de bedieningsmodule weg van het batterijlampje. 

Batterijlampje

Aan

Het batterijlampje licht drie seconden rood op en geeft dan de batterijstatus aan 
(zie pagina 18). 

UITSCHAKELEN
Duw de aan-uitschakelaar boven op de bedieningsmodule naar het batterijlampje toe.

Uit

Batterijlampje

OPMERKING: Wanneer Acoustic Noise Cancelling is uitgeschakeld, kan de headset 
nog steeds audio en communicatie weergeven. Schakel noise cancelling 
uit wanneer de headset niet in gebruik is om de batterij te sparen.
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BATTERIJEN

DE BATTERIJEN PLAATSEN

1. Draai het dopje boven op de bedieningsmodule naar links (tegen de klok in) 
om het batterijvak te openen. 

Batterijdopje

2. Plaats beide AA-alkalinebatterijen in het batterijvak. Zorg dat de symbolen 
H en z op de batterijen overeenkomen met de markeringen H en z op de 
bedieningsmodule.

3. Draai het dopje naar rechts (met de klok mee) totdat dit stevig vastzit. 

LET OP: Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen. 

Levensduur van de batterijen 
Enkeloors: maximaal 56 uur

Dubbeloors: maximaal 48 uur

OPMERKING: Zie pagina 24 voor meer informatie over de batterijstatus. 
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BATTERIJSTATUS
Het batterijlampje bevindt zich boven op de bedieningsmodule, naast de aan-
uitschakelaar.

Batterijlampje

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE BATTERIJSTATUS

Groen, knipperend Volledig opgeladen

Rood, langzaam knipperend Matig batterijniveau (10 uur of minder resterend)

Rood, snel knipperend Laag batterijniveau (2,5 uur of minder resterend)

HEADSETSTATUS
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VERZORGING EN ONDERHOUD

DE HEADSET OPBERGEN
De headset moet worden opgeborgen in het meegeleverde draagetui. 

1. Draai de microfoon omhoog zodat deze naast de hoofdband komt te liggen. 

2. Plaats het apparaat in het etui met de headset aan de ene kant en de kabel aan de 
andere kant van het middenscharnier. 

OPMERKING:  Wanneer u de headset voor langere tijd opbergt, dient u de 
batterijen te verwijderen.
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DE HEADSET SCHOONMAKEN
De headset moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING: Probeer NIET om de binnenkant van de oorschelpen of andere 
onderdelen van de headset te demonteren of schoon te maken. 
Alleen de windkap van de microfoon, de zijsteun (enkeloors), 
de batterijen en de oorkussens kunnen door de gebruiker 
worden vervangen.

ONDERDEEL SCHOONMAKEN

Headset/
oorschelpen

• Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.

• Gebruik indien nodig een pincet om voorzichtig vreemd materiaal in de 
openingen te verwijderen. 

• Zorg dat er GEEN vuil in de openingen terechtkomt. 

• Blaas GEEN lucht in de openingen en maak de openingen NIET schoon 
met een stofzuiger, aangezien dit de headset kan beschadigen.

• Zorg dat er GEEN vocht in de oorschelpen of in de audio-
ingangsaansluiting terechtkomt.

Oorkussens

De oorkussens gaan langer mee als ze regelmatig worden 
schoongemaakt. 

• Verwijder de oorkussens (zie pagina 21) en laat deze aan de 
lucht drogen. 

• Verwijder met een droge doek eventueel vuil van de montageflens 
onder de oorkussens.

• Dompel de oorkussens NIET onder in water of een andere vloeistof.

Binnenplaat van 
oorkussen

• Laat de binnenplaat van het oorkussen aan de lucht drogen als deze 
vochtig is geworden door omgevingsfactoren als lichte regen, dauw, 
transpiratie of condensatie.

• Gebruik GEEN elektrische kachel of blower om de binnenplaat te drogen.

• Probeer dit onderdeel NIET te verwijderen, vervangen, repareren of 
schoon te maken. Neem contact op met de Bose-klantenservice als de 
plaat beschadigd of versleten is.

Windkap van 
microfoon

Neem de windkap af met een vochtige doek en een mild 
schoonmaakmiddel.

VERZORGING EN ONDERHOUD
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VERZORGING EN ONDERHOUD

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

WAARSCHUWING: Probeer NIET om de binnenkant van de oorschelpen of andere 
onderdelen van de headset te demonteren of repareren. 

Vervangingsinstructies
Alleen de zijsteun (enkeloors), de windkap van de microfoon, de batterijen en de 
oorkussens kunnen door de gebruiker worden vervangen.

Zijsteun (enkeloors)
De zijsteun is aan de hoofdband bevestigd met een dubbele borglip. 

1. Trek de oude zijsteun voorzichtig los van de hoofdband. 

2. Lijn de nieuwe zijsteun uit met de dubbele borglip en duw deze stevig vast.

Windkap van microfoon
De windkap van de microfoon kan worden verwijderd en vervangen. 

1. Schuif de windkap voorzichtig van de microfoon af. 

2. Schuif de reservewindkap over de microfoon en zorg dat de microfoon volledig 
bedekt is.

Oorkussen
Oorkussens moeten iedere 3 tot 6 maanden worden vervangen. Vervang de 
oorkussens als u een van de volgende dingen opmerkt:

• De buitenkant van de bekleding schilfert af.

• Het oorkussen bevat kloven of scheuren.

• Het oorkussen wordt steeds platter.

In de volgende gevallen moeten de oorkussens mogelijk vaker worden vervangen:

• U hebt een volle baard of dikke bakkebaarden.

• U gebruikt de headset in extreme temperaturen.

• U hebt de oorkussens onjuist opgeborgen waardoor ze zijn beschadigd.

http://worldwide.Bose.com/Support/B40
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VERZORGING EN ONDERHOUD

OPMERKING: De vervangingsinstructies worden ook meegeleverd met de 
oorkussenvervangingskit. 

1. Trek de rand van het oorkussen voorzichtig omhoog en weg van de oorschelp.

2. Verwijder beide plakstrips van de oorschelp en maak de montageflens schoon met 
een droge doek.

Montageflens

3. Leg de nieuwe plakstrips langs de linker- en rechterzijde van het flensoppervlak en 
duw ze vast. 

Plakstrip

OPMERKING: Vergeet niet om het papier aan de rugzijde van de plakstrips te 
verwijderen. 
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4. Stop de rand van het oorkussen in de groef op de oorschelp en trek het oorkussen 
voorzichtig om de oorschelp heen. 

attach

attach

Oorkussen

Gleuf oorkussen

Rand oorkussen

5. Druk het oorkussen omlaag over de twee plakstrips.

PLAATS VAN HET SERIENUMMER
Als u het serienummer wilt weten, schuift u de linkerkant van de hoofdband zo ver 
mogelijk uit. Het serienummer bevindt zich onder de linkerkant van de hoofdband.

S/
N:

 0
11

00
10

00
1A

E

BEPERKTE GARANTIE
Voor de headset geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register voor instructies. 
Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de 
beperkte garantie.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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TECHNISCHE INFORMATIE

HEADSETSPECIFICATIES

VARIANT INGANGSIMPEDANTIE
GEVOELIGHEID 
@1mW @1kHz

ABSOLUUT 
PIEKVERMOGEN*

Monauraal 4-pins 
XLR (enkeloors)

120 ohm ± 10% 107 ± 3db SPL 500 mW

Monauraal 4-pins 
XLR (dubbeloors)

80 ohm ± 10% 104 ± 3db SPL 1000 mW

Binauraal 5-pins XLR 
(per oorschelp)

260 ohm ± 10% 107 ± 3db SPL 500 mW

* Als deze waarden worden overschreden, kan het apparaat schade oplopen.

MICROFOONSPECIFICATIES
150 ohm Dynamic Noise Cancelling

Frequentierespons is geoptimaliseerd voor betere verstaanbaarheid in rumoerige 
omgevingen
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Gevoeligheid: -71 dBV/Pa @ 1kHz*

* Signaalsterkte bij open circuit gemeten bij headsetaansluiting zonder externe belasting. 
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DRAAGGEWICHT 
Dubbeloors: 360 gram

Enkeloors: 284 gram 

KABELLENGTE 
Headset naar bedieningsmodule: 147,3 cm

Bedieningsmodule naar XLR-connector: 25,4 cm

HEADSETVARIANTEN
4-pins XLRF 5-pins XLRM
Pin 1 Microfoon Laag Pin 1 Microfoon Laag

Pin 2 Microfoon Hoog Pin 2 Microfoon Hoog

Pin 3 Hoofdtelefoon Laag Pin 3 Hoofdtelefoon Aarde 

Pin 4 Hoofdtelefoon Hoog Pin 4 Hoofdtelefoon Links 

Pin 5 Hoofdtelefoon Rechts 

4
3 2

1 1 5
2

3
4
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PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST
Als zich problemen met de headset voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

• Vervang de batterijen in de bedieningsmodule (zie pagina 17)

• Controleer of de microfoonbevestiging en het afdekplaatje stevig vastzitten 
(zie pagina 10)

• Controleer of uw radio/beltpack stevig is aangesloten.

WAARSCHUWING: Gebruik de headset NIET als deze een snerpend of ander hard 
geluid te horen geeft. Neem altijd contact op met de Bose-
klantenservice als de headset harde of ongebruikelijke geluiden 
produceert.

ANDERE OPLOSSINGEN
Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor 
symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het 
probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice. 

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/B40worldwide.Bose.com/Support/B40

PROBLEEM WAT TE DOEN

Geen audio/
communicatie

Controleer de volume-instelling op uw radio/beltpack.

Zorg dat de headsetkabel stevig is aangesloten op uw radio/beltpack.

Controleer de interne instellingen op uw radio/beltpack.

Probeer een andere radio/beltpack.

Probeer of het uitmaakt als u op een andere plek gaat zitten.

Koppel alle headsets van andere merken los van het 
communicatiesysteem om te bepalen of er sprake is van ongelijke 
belasting (alleen bij bedrade intercomsystemen).

Geen audio in één 
oorschelp (alleen 
dubbeloors)

Zorg dat u de juiste XLR-connectorconfiguratie gebruikt voor uw 
radio/beltpack. 

Geen noise cancelling

Zorg dat noise cancelling is ingeschakeld (zie pagina 16).

Zorg dat de batterijen juist zijn geplaatst en niet leeg zijn 
(zie pagina 17).

Zorg dat de batterijpolen schoon zijn.

Zorg dat het batterijdopje stevig vastzit.

Controleer de batterijen in uw radio/beltpack.

Probeer of het uitmaakt als u op een andere plek gaat zitten.

Verwijder de microfoonbevestiging en het afdekplaatje om te 
controleren of de aansluitingen of pinnen zijn beschadigd. 

PROBLEMEN OPLOSSEN

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


PROBLEMEN OPLOSSEN

 2 7  |  D U T

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM WAT TE DOEN

Verminderde 
noise cancelling 
of ongebruikelijke 
geluiden

Zorg voor een goede afsluiting van de oorkussens, zonder 
luchtopeningen. 

OPMERKING: Als de oorkussens versleten zijn, moeten ze worden 
vervangen (zie pagina 21).

Laag geluidsvolume 
van inkomende 
communicatie

Controleer de volume-instelling op uw radio/beltpack.

Controleer of het volume toeneemt als u alle andere headsets 
loskoppelt (alleen bij bedrade intercomsystemen).

Probeer een andere radio/beltpack.

Verklein de afstand tot het basisstation van de radio. 

OPMERKING: Het draadloze bereik voor een beltpack ligt 
doorgaans tussen 25 en 45 meter.

Snerpend of gierend 
geluid bij inschakeling 
van noise cancelling

Zorg dat u de headset niet verkeerd om draagt. De markeringen voor 
links (L) en rechts (R) in de oorschelpen kunnen u daarbij helpen. 

Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de 
oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die 
versleten zijn.

Verstel de headset zodanig dat uw oren volledig door de oorkussens 
worden omsloten. Zorg dat de afsluiting niet wordt belemmerd door 
hoofddeksel of bril.

Controleer of de oorkussens, het schuimrubber in de oorschelpen 
en de binnenplaten droog zijn. Als dat niet het geval is, laat u alle 
onderdelen aan de lucht drogen en probeert u de headset opnieuw. 
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Bose-
klantenservice.

Laag, rommelend 
geluid als headset 
aanstaat in 
rustige omgeving

Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de 
oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die 
versleten zijn. 

Krakend geluid als 
headset aanstaat 
in luidruchtige 
omgeving of noise 
reduction valt 
regelmatig even weg

Zorg dat u de headset niet verkeerd om draagt. Gebruik de 
markeringen voor links (L) en rechts (R) in de oorschelpen om de 
headset in de juiste positie op uw hoofd te zetten. 

Verstel de headset om een goede pasvorm te verkrijgen 
(zie pagina 8). 

Vervang de batterijen in de bedieningsmodule. 

Controleer of de afsluiting tussen de rand van het oorkussen en de 
oorschelp goed zit, zonder luchtopeningen. Vervang oorkussens die 
versleten zijn.

Probeer een andere radio/beltpack.

Verklein de afstand tot het basisstation van de radio. 

OPMERKING: Het draadloze bereik voor een beltpack ligt 
doorgaans tussen 25 en 45 meter.
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