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Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och 
föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran 
om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic 
Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran 
om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för 
radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. 
En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

• Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 – Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.

 – Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når 
en behaglig nivå.

• Använd INTE hörlurarna när du framför ett fordon eller vid tillfällen då oförmågan att höra omgivningsljud kan 
innebära en fara för dig eller andra.

• Fokusera på din och andras säkerhet om du använder hörlurarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din 
uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. 
Ta av dig hörlurarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.

• Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom 
du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.

• Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.

• Utsätt INTE enheten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på enheten eller i dess 
närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av 
systemet. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.

•  Sänk INTE ned hörlurarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dig när du 
utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.

• Använd INTE hörlurarna som kommunikationsheadset i flygplan annat än i nödfall.
 –  Inget inkommande ljud hörs om batteriet är urladdat eller har satts i på fel sätt. Detta kan medföra en risk för att viss 
kommunikation inte når piloten under en flygning.

 –  Extremt höga ljudnivåer som bland annat kan förekomma hos propellerdrivna flygplan kan påverka möjligheten att 
höra inkommande radiotrafik. Det gäller speciellt vid start och när flygplanet lättar.

 –  De trådlösa Bose® SoundLink®-hörlurarna har inte konstruerats för bullriga miljöer, hög höjd samt för temperatur- eller 
miljöförhållanden som kan förekomma i icke-kommersiella flygplan. I dessa miljöer kan det finnas risk för att viktig 
kommunikation störs.

• Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.

•  Gör INGA otillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser 
samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.

• Batteriet får inte utsättas för hetta, till exempel solsken, eld eller motsvarande.

• Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta inträffar tvättar 
du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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• Batteriet måste laddas upp innan det kan användas. Använd alltid korrekt laddare och läs tillverkarens anvisningar 
eller utrustningshandbok om du vill ha laddningsanvisningar.

Obs! Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC)

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka 
implantat av medicinsk enhet.

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med 
lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och 
miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, 
deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. 
Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till http://products.bose.com/static/compliance/index.htmlhttp://products.bose.com/static/compliance/index.html för att få 
mer information.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass 
B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar 
vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om 
utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband 
med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss 
installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att 
utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller 
flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, 
kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. 

Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla 
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. 
Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla 
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

http://products.bose.com/static/compliance/index.html


4  –  S V E N S K A

F Ö R O R D N I N G A R

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering 
för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med 
någon annan antenn eller sändare.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003. 

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

Användning: -20°C till 45°C

Laddning: 5°C till 40°C

BC

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”8” är 2008 eller 2018.

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

Importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

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

Importör, Mexiko: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefon: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar
Giftiga eller farliga ämnen och delar

Namn Bly 
(Pb)

Kvicksilver 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Sexvärt krom 
(CR(VI))

Polyklorerad 
bifenyl (PBB)

Polyklorerad 
diphenyl ether 

(PBDE)
PCB:er X O O O O O

Metall X O O O O O

Plast O O O O O O

Högtalare X O O O O O

Kablar X O O O O O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under 
gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln 
ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem
Serienumret finns under den vadderade huvudbågen och på garantikortet i förpackningen.

Serienummer:  ______________________________________________________________________

Modellnummer:  _____________________________________________________________________

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.  
Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

http://global.Bose.com/register
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Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. 
App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc. 

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Ordet Bluetooth® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation 
använder dem under licensansvar.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt 
användas utan föregående skriftlig tillåtelse.
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Fler användningsmöjligheter för hörlurarna med Bose® Connect-appen.

Funktioner
• Utnyttja hörlurarnas hela potential.

• Kostnadsfri app för de flesta Apple- och Android™-system.

• Anslut och växla mellan flera Bluetooth®-enheter med en enkel sveprörelse.

• Se till att du har den senaste programvaran för hörlurarna. 

• Egna hörlursinställningar såsom instruktioner på ditt språk och viloläge.
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Tack!
Vi vill tacka dig för att du valde hörlurarna Bose® SoundLink® around-ear wireless 
headphones II. Dessa trådlösa stereohörlurar kombinerar den ljudprestanda och 
bekvämlighet som du förväntar dig av en Bose-produkt.

Uppackning
Kontrollera förpackningen för hörlurar, fodral, USB-laddningskabel och extra ljudkabel. 
Spara allt förpackningsmaterial. Dessa erbjuder det säkraste sättet att skicka eller 
transportera delarna.

Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. 
Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. 
Se sidan 22 för mer information.

Kabel för USB-uppladdning

Bose® SoundLink® around-ear 
wireless headphones II

Extra ljudkabel

Fodral
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Hörlurskomponenter

TM

A

B

C

D E

F

G

A Kontakt för extra ljudkabel E NFC-beröringspunkt (Near Field 
Communication)

B Kontakt för USB-uppladdning F Strömbrytare/Bluetooth®-knapp 
(tre positioner) 

C Kontroller på hörlurarna G Bluetooth- och batteriindikatorer

D Mikrofon 
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Ladda batteriet
1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till mikro-USB-kontakten i den högra 

öronkåpan. 

2. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en 
påslagen dator. 

Det tar cirka tre timmar tills batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri räcker upp till 
15 timmar.

En uppladdning på 15 minuter kommer att räcka cirka 2 timmar.

Obs! Hörlurarna kan inte användas under uppladdning.

Batteriindikator
Batteriindikatorn finns på den högra öronkåpan. Medan batteriet laddas lyser indikatorn 
med gult sken. När batteriet är fulladdat blir indikatorn grön.

Obs! Om batteriindikatorn blinkar med rött sken medan du använder hörlurarna 
betyder det att batteriet behöver laddas upp. Se ”Hörlurarnas statusindikatorer” 
på sidan 17.
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Välja språk för röstmeddelanden
I hörlurarna finns en funktionen för röstmeddelanden som vägleder dig igenom 
synkroniserings- och anslutningsprocessen. Via röstmeddelanden får du även reda på 
batteriets laddningsnivå och vilken enhet som för närvarande är ansluten.

När du sätter på hörlurarna första gången kommer du att höra meddelandena på 
engelska. Så här väljer du ett annat språk:

1. Slå på hörlurarna och sätt dem på huvudet.

2. Tryck och håll ned  och  samtidigt tills du hör röstmeddelandet för det första 
språkalternativet. Tryck på  eller  för att rulla i språklistan: 

Engelska, spanska, franska, tyska, mandarin, japanska, italienska, portugisiska, 
holländska ryska eller polska.

3.  När du hör ditt språk trycker och håller du ned . 

Aktivera/inaktivera röstmeddelanden 
Om du inte vill höra några röstmeddelanden trycker och håller du ned  och  
samtidigt tills du hör en bekräftelse på att röstmeddelandena är inaktiverade 
(”Röstmeddelande är inaktiverade”). 

Upprepa samma procedur för att aktivera dem på nytt.
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Synkronisera en bärbar enhet
1. Skjut strömbrytaren/Bluetooth®-knappen  hela vägen till -symbolen och håll 

kvar tills du hör ”Klar för synkronisering” eller märker att Bluetooth-indikator börjar 
blinka med blått sken.

2. Kontrollera på den bärbara enheten att Bluetooth är aktiverat. (Bluetooth-menyn 
hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.)

3. Välj Bose AE2 SoundLink i enhetslistan. 

Du kommer nu att höra ”Ansluten till <enhetens namn>” eller märka att Bluetooth-
indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Obs! I den bärbara enhetens bruksanvisning finns information om hur du 
synkroniserar med och ansluter till andra enheter.

4. Upprepa dessa steg om du vill synkronisera ytterligare en enhet.
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Synkronisera med NFC
Om enheten har NFC-stöd (Near Field Communication) kan du enkelt synkronisera den 
med hörlurarna.

1. Sätt på strömbrytaren för hörlurarna.

2. Knacka med NFC-beröringspunkten på den bärbara enheten mittför den högra 
öronkåpan. Du kan nu få en fråga om du vill godkänna synkroniseringen.

Obs! Innan du knackar med den bärbara enheten ska du kontrollera att enheten 
inte är låst och att både Bluetooth®- och NFC-funktionen är aktiverade. 
I handboken för den bärbara enheten finns mer information om dessa 
funktioner.

När hörlurarna är anslutna kommer du att höra ”Ansluten till <enhetsnamn>” eller se 
att Bluetooth-indikatorn lyser med fast vitt sken.

3. Upprepa dessa steg om du vill synkronisera ytterligare en enhet.
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Spela musik
När den bärbara enheten är ansluten ska du öppna musikappen och aktivera ljudet på 
den bärbara enheten. Du kan spela upp, pausa, spola framåt, spola bakåt och justera 
volymen med hjälp av hörlurskontrollerna eller kontrollerna på enheten. 

Se ”Kontroller på hörlurarna” på sidan 17.

Använda hörlurarna med flera enheter
Hörlurarna kan lagra upp till åtta synkroniserade enheter och de kan vara anslutna till 
två enheter i taget. 

När två enheter är aktivt anslutna kan du välja att spela upp musik från någon av dem. 
När du vill växla mellan anslutna enheter pausar du ljudet i den första och spelar sedan 
upp ljud från den andra. 
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Synkronisera en Bluetooth®-enhet
• Stäng av Bluetooth®-funktionen på din enhet.

• Om den bärbara enheten har NFC-stöd ska du knacka med NFC-beröringspunkten på 
den bärbara enheten mitt på den högra öronkåpan. Knacka en gång till för att ansluta 
på nytt.

Ansluta på nytt till en tidigare ansluten enhet
När hörlurarna sätts på kommer de automatiskt att försöka ansluta till de två senast 
anslutna enheterna. Kontrollera att enheten(erna) befinner sig inom räckvidden och att 
den/de är påslagen(na).

Bläddra mellan andra synkroniserade enheter
Så här spelar du musik från en enhet i hörlurarnas minne och som för närvarande inte 
är ansluten: 

1. Skjut  hela vägen till symbolen  och släpp upp för att höra vilken/vilka 
enhet(er) som är anslutna för närvarande. 

2. Vänta i två sekunder och skjut  hela vägen till symbolen  och släpp sedan för 
att ansluta till nästa synkroniserade enhet.

3. Upprepa steg 2 tills du hör rätt enhetsnamn.

Obs! Röstmeddelanden måste vara aktiverade för att detta ska fungera. 
(Se ”Aktivera/inaktivera röstmeddelanden” på sidan 12.)

Obs! Om enheten inte finns inom Bluetooth-räckvidden på 9 m fortsätter du rulla 
till nästa enhet. 

Rensa minnet i hörlurarna:
Så här rensar du hörlurarnas minne:

1. Skjut  hela vägen till symbolen  och håll kvar i tio sekunder tills du hör ”Listan 
med Bluetooth-enheter har rensats”. 

2. Ta bort Bose AE2 SoundLink från Bluetooth-listan på den bärbara enheten.

Alla Bluetooth-enheter tas bort och hörlurarna är klar för att synkroniseras.
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Kontroller på hörlurarna
Hörlurarnas kontrollera finns på sidan av den högra öronkåpan.

• Tryck en gång för att spela/pausa eller för att besvara/
avsluta samtal.

• Tryck två gånger för att hoppa framåt. 

• Tryck tre gånger för att hoppa bakåt.

• Tryck och håll kvar för att avvisa inkommande samtal.

Öka volym

Minska volym

Flerfunktions-
knapp

Hörlurarnas statusindikatorer
Batteri- och Bluetooth®-indikatorerna finns på sidan av den högra öronkåpan.

Grön: Mellan till full laddning

Gul: Låg laddning

Rött (blinkar): Behöver laddas upp

Blått (blinkar): Klar för synkronisering

Vitt (blinkar): Ansluter

Vitt (fast sken): Ansluten

Laddningsnivå för batteri
Varje gång som du sätter på hörlurarna hörs ett röstmeddelande som anger batteriets 
aktuella laddningsnivå.

Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det 
övre högra hörnet på skärmen.
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Använda medföljande ljudkabel 
Använd den medföljande extra ljudkabeln för att ansluta till en trådbunden enhet eller 
för att anslutna om batteriet i hörluren är helt urladdat.

Så här använder du ljudkabeln:

1. Anslut ljudkabeln till kontakten på den vänstra öronkåpan.

2. Anslut ljudkabeln till kontakten på enheten.

Obs!  Kontrollera att  är avstängd när du använder den medföljande extra 
ljudkabeln.
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Felsökning

Problem Åtgärd
Hörlurarna aktiveras inte • Kontrollera att  är påslagen.

• Ladda batteriet.

Hörlurarna ansluts inte till den 
bärbara enheten

• Stäng av Bluetooth® på den bärbara enheten och sätt sedan 
på funktionen på nytt. Gör om synkroniseringen.

• Ta bort Bose AE2 SoundLink från Bluetooth-listan på den 
bärbara enheten. Gör om synkroniseringen.

• Flytta den bärbara enheten närmare hörlurarna och längre 
bort från störningskällor eller hinder.

• Prova med att synkronisera en annan bärbar enhet.

• Gå till owners.Bose.com/SoundLinkAE2owners.Bose.com/SoundLinkAE2 och titta på 
instruktionsvideon (endast USA och Kanada).

• Rensa minnet i hörlurarna: Skjut  hela vägen till symbolen 
 och håll kvar i tio sekunder. Ta bort Bose AE2 SoundLink 

från Bluetooth-listan på den bärbara enheten. Gör om 
synkroniseringen.

Hörlurarna ansluts inte till 
NFC-aktiverade enheter

• Kontrollera att den bärbara enheten har NFC-stöd.

• Kontrollera att enheten inte är låst och att både Bluetooth- 
och NFC-funktionen är aktiverade.

• Kontrollera att du knackar med NFC-beröringspunkten på 
baksidan av på den bärbara enheten mittför den högra 
öronkåpan.

Inget ljud • Kontrollera att hörlurarna har ström och att batteriet är 
uppladdat.

• Kontrollera att volymen är uppskruvad på hörlurarna och på 
den bärbara enheten (eller i musikappen).

• Skjut uppåt och släpp  för att höra namnet på den enhet 
som för närvarande är ansluten.

• Prova med en annan musikapp.

• Prova med att synkronisera en annan bärbar enhet.

• Om två bärbara enheter är aktivt anslutna ska du först 
kontrollera att den andra enheten är pausad.

• Om två bärbara enheter är aktivt anslutna ska du kontrollera 
att båda enheterna finns inom hörlurarnas räckvidd (9 m). 

Dålig ljudkvalitet • Flytta den bärbara enheten närmare hörlurarna och längre 
bort från eventuella störningskällor.

• Prova med att synkronisera en annan bärbar enhet.

http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2
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Problem Åtgärd
Inget ljud hörs från en 
enhet som är ansluten med 
ljudkabeln

• Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen och att 
något spelas upp på den.

• Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt intryckt i både 
hörlurarna och ljudenheten.

• Kontrollera att  är avslagen.

• Kontrollera att volymen är uppskruvad på hörlurarna och på 
den bärbara enheten (eller i musikappen).

• Prova med en annan enhet.

Dålig ljudkvalitet hörs från en 
enhet som är ansluten med 
ljudkabeln

• Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt intryckt i både 
hörlurarna och i ljudenheten.

• Prova med en annan enhet.

Batterivård
• Stäng av hörlurarna när du inte använder dem. 

• Om du tänker lägga undan hörlurarna för flera månader måste batteriet vara fulladdat. 

• Om batteriindikatorn börjar blinka med rött sken innebär det att batteriladdningen är 
låg och att du måste ladda upp hörlurarna. 
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Förvaring
Vrid öronkåporna för att underlätta förvaring. Placera de hopvikta hörlurarna i fodralet 
med de mjuka avskiljarna mellan de båda öronkåporna.

Rengöring
Hörlurarna behöver inte rengöras regelbundet. Om du måste rengöra dem torkar 
du av utsidan med en mjuk, torr trasa. Se till att fukt inte kommer in i kåporna eller i 
ljudingången. Använd inga vätskor eller sprejer.

Utbytesdelar och tillbehör
Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst. Se ”Kundtjänst” 
på sidan 22.
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Kundtjänst
Kontakta din Bose®-återförsäljare om du har frågor om hörlurarna. 

• Gå till global.Bose.comglobal.Bose.com om du vill kontakta Bose. 

• Endast USA: owners.Bose.com/SoundLinkAE2owners.Bose.com/SoundLinkAE2

Begränsad garanti
Dina hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade 
garantin finns på global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information
Batteri:  Uppladdningsbara, inte utbytbara litium-polymer batterier

Laddningstid:  3 timmar för full laddning

Driftstid:  Upp till 15 timmar

Räckvidd:  Upp till 9 m från enheten

http://global.Bose.com
http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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