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Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWINGEN

• Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
-- Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
-- Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens
geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
• Gebruik de hoofdtelefoon NIET terwijl u rijdt of wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar
voor uzelf of anderen kan opleveren.
• Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht
vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas
het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
• Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen,
aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting.
Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af en haal de stekker uit de aansluiting als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
• Dit apparaat mag NIET worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen, en voorwerpen met vloeistoffen,
zoals vazen, mogen niet op of bij het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u op
te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot
een defect en/of brandgevaar.
 IET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals
• N
zwemmen, waterskiën, surfen, enz. Blootstelling aan vocht kan leiden tot een hoger risico op brand of elektrische schokken.
• Gebruik de hoofdtelefoon NIET als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, met uitzondering van
noodgevallen.
-- Inkomend geluid niet zal worden gehoord als de batterij leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat
bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
-- Zeer hard omgevingsgeluid zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen kan de ontvangst van inkomende
audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en klimmen.
-- De Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon II is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur
en andere omgevingsfactoren zoals die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het
verstoren van kritieke communicatie.
• Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
• E
 r mogen GEEN wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen
de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot
vervallen van de garantie.

WAARSCHUWING: Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over
de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.
WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE BATTERIJ

• De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
• Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan
het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
• De batterijen in het product moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de
gebruiksaanwijzing of de handleiding van de fabrikant van de apparatuur voor instructies hoe u de batterijen op de
juiste manier oplaadt.
• Probeer de oplaadbare lithiumionenbatterij NIET uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke
Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

OPMERKING: Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke
voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

SCHOONMAKEN: De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de
hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte doek.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt
u vinden op www.Bose.com/compliance
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 afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
© 2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lees deze instructies door.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Alleen met een droge doek schoonmaken.
Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bv. 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, niet normaal werkt of is gevallen.

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 de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling.
Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten.
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.
Temperatuurbereik: Bedrijf: -20 °C tot 45 °C
Opladen: 5 °C tot 40 °C
Ontworpen door Bose. Vervaardigd in China.
Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “5” is 2005 of 2015.
Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importeur in de EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ierland
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei,
Taiwan, 105

BC
Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
Naam onderdeel
Lood (Pb)
Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Zeswaardig chroom (Cr(VI)) Polybroombifenyl (PBB) Polybroomdifenylether (PBDE)
X
O
O
O
O
O
PCB’s
X
O
O
O
O
O
Metalen onderdelen
O
O
O
O
O
O
Plastic onderdelen
X
O
O
O
O
O
Luidsprekers
X
O
O
O
O
O
Kabels
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal
toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven
de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het
gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
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Inleiding
Hartelijk dank
Wij waarderen uw keuze voor de Bose® SoundLink® around-ear draadloze
hoofdtelefoon II. Deze draadloze stereohoofdtelefoon combineert de audioprestaties
en het comfort dat u verwacht van Bose met de vrijheid van draadloos.

Uitpakken
Controleer of de doos het volgende bevat: hoofdtelefoon, etui, USB-oplaadkabel
en reserve-audiokabel. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste
manier om het product te verzenden of vervoeren.
Als een deel van het product beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Boseklantenservice. Voor contactgegevens raadpleegt u “Klantenservice” op pagina 14.

Bose® SoundLink® around-ear
wireless headphones II

Etui

USB-oplaadkabel

Reserveaudiokabel
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Inleiding
Onderdelen van de hoofdtelefoon

G
A

B

F
C

TM

D

E

A

Aansluiting reserveaudiokabel

E

Aanraakpunt voor “Near Field
Communication” (NFC):

B

USB-oplaadaansluiting

F

Aan-uit-/Bluetooth®-knop
(drie standen)

C

Knoppen op de hoofdtelefoon

G

Bluetooth- en batterijindicatorlampjes

D

Microfoon
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Gebruik
De batterij opladen
1.

Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op
het rechteroorstuk.

2.

Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer
die aanstaat.
Laat de batterij gedurende drie uur volledig opladen. Na volledig opladen kan
de hoofdtelefoon maximaal 15 uur werken.
Na gedeeltelijk laden gedurende 15 minuten kan de hoofdtelefoon 2 uur werken.

Opmerking: De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

Batterij-indicatorlampje
Het batterij-indicatorlampje bevindt zich op het rechteroorstuk. Terwijl de batterij
wordt opgeladen, brandt het batterij-indicatorlampje oranje. Wanneer de batterij
volledig opgeladen is, brandt het indicatorlampje groen.
Opmerking: W
 anneer de hoofdtelefoon in gebruik is, knippert het batterijindicatorlampje rood als de batterij moet worden opgeladen.
Zie “Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon” op pagina 11.

Een taal selecteren voor stemprompts
De hoofdtelefoon biedt stemprompts om u door het koppelen en aansluiten te
leiden. De stemprompts geven ook het laadniveau van de batterij aan en de naam
van het op dat moment verbonden apparaat.
Wanneer u de hoofdtelefoon de eerste keer aanzet, hoort u de stemprompts in het
Engels. Een andere taal selecteren:
1.

Zet de hoofdtelefoon aan en plaats deze op uw hoofd.

2.

Houd
en
eerste taaloptie.

tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt hoort voor de
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Gebruik
3.

Druk op

of

om door de lijst met taalopties te bladeren:

Engels, Spaans, Frans, Duits, Mandarijns, Japans, Italiaans, Portugees,
Nederlands, Russisch, Pools
4.

Wanneer u uw taal hoort, houdt u

ingedrukt om deze te selecteren.

Stemprompts uit- en aanzetten
Als u liever geen stemprompts hoort, houd dan
“Stemprompts uit” hoort.

en

tegelijk ingedrukt totdat u

Om de stemprompts weer aan te zetten, herhaalt u dit.

Een mobiel apparaat koppelen
1.

Schuif de aan-uit-/Bluetooth®
-knop volledig omhoog tot het symbool
en houd de knop daar totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of ziet dat het
Bluetooth-indicatorlampje blauw knippert.

2.

Zorg dat Bluetooth op uw mobiele apparaat aanstaat. (Het menu Bluetooth
bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)

3.

Selecteer Bose AE2 SoundLink in de lijst met apparaten.

U hoort dan “Verbonden met <naam apparaat>” of u ziet het Bluetoothindicatorlampje continu wit branden.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat
voor meer informatie over hoe u het apparaat aan andere
apparaten koppelt of daarmee verbindt.
4.

Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.
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Gebruik
Koppelen met NFC
Als uw apparaat “Near Field Communication” (NFC) ondersteunt, kunt u dit
gemakkelijk koppelen met de hoofdtelefoon.
1.

Schakel de hoofdtelefoon in.

2.

Tik met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van
het rechteroorstuk. Uw apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.
Opmerking: Controleer voordat u op uw mobiele apparaat tikt of het apparaat
ontgrendeld is en of de Bluetooth®- en NFC-functie beide
aanstaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele
apparaat om meer over deze functies te leren.

Wanneer de hoofdtelefoon verbonden is, hoort u “Verbonden met <naam
apparaat>” of ziet u dat het Bluetooth-indicatorlampje continu wit brandt.
3.

Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.

Muziek afspelen
Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekapp en speelt u
muziek af op uw mobiele apparaat. U kunt afspelen, pauzeren, vooruit skippen,
achteruit skippen en het volume bijstellen met de knoppen op de hoofdtelefoon of
die op het apparaat.
Zie “Knoppen op de hoofdtelefoon” op pagina 10.

Gebruik van de hoofdtelefoon met meerdere
apparaten
De hoofdtelefoon kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden en kan
actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.
Wanneer er twee apparaten actief verbonden zijn, kunt u muziek van beide
apparaten afspelen. Om te wisselen tussen verbonden apparaten, pauzeert u de
audio op het eerste apparaat en speelt u audio af op het tweede apparaat.
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Gebruik
Een Bluetooth®-apparaat loskoppelen
• Zet de Bluetooth®-functie op uw apparaat uit.
• Als uw mobiele apparaat en NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt
op uw mobiele apparaat tegen het midden van het rechteroorstuk. Tik nogmaals
om opnieuw verbinding te maken.

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat
Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch
opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden apparaten.
Zorg dat het apparaat (de apparaten) zich binnen het bereik bevindt/bevinden en
ingeschakeld is/zijn.

Door andere gekoppelde apparaten scrollen
Muziek afspelen van een apparaat in het geheugen van de luidspreker dat
momenteel niet verbonden is:
1.

Schuif
volledig omhoog tot het symbool
en laat de knop los om te
horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

2.

Schuif
binnen 2 seconden volledig omhoog tot het symbool
de knop opnieuw los om verbinding te maken met het volgende
gekoppelde apparaat.

3.

Herhaal stap 2 totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

en laat

Opmerking: Om deze functie te gebruiken, moeten de stemprompts
aanstaan. (Zie “Stemprompts uit- en aanzetten” op pagina 8.)
Opmerking: A
 ls een apparaat zich niet binnen het Bluetooth-bereik (10 m)
bevindt, scrol dan naar het volgende apparaat.

Het geheugen van de hoofdtelefoon wissen
Alle apparaten uit het geheugen van de hoofdtelefoon wissen:
1.

Schuif
volledig omhoog tot het symbool
en houd de knop daar
gedurende 10 seconden totdat u “Lijst met Bluetooth-apparaten gewist” hoort.

2.

Verwijder Bose AE2 SoundLink uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele apparaat.
Alle Bluetooth-apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te
worden gekoppeld.

Knoppen op de hoofdtelefoon
De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de zijkant van het
rechteroorstuk.
Volume
hoger

• Druk eenmaal voor afspelen/pauzeren of om een oproep
te beantwoorden/beëindigen.

Multifunctionele
knop

• Druk tweemaal om vooruit te skippen.

Volume lager
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• Druk driemaal om achteruit te skippen.
• Houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep
te negeren.

Gebruik
Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon
De batterij en de Bluetooth®-indicatorlampjes bevinden zich aan de zijkant van het
rechteroorstuk.

Groen: Half tot volledig opgeladen

Blauw knipperend: Klaar om te koppelen

Oranje: Bijna leeg

Wit knipperend: Bezig verbinding te maken

Rood knipperend: Moet worden
opgeladen

Continu wit: Verbonden

Oplaadniveau van de batterij
Telkens wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een stemprompt met het
oplaadniveau van de hoofdtelefoonbatterij.
Als u verbonden bent met een iOS-apparaat, zal het apparaat het oplaadniveau
van de hoofdtelefoonbatterij weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van
het scherm.

Gebruik van de reserveaudiokabel
Gebruik de bijgeleverde reserveaudiokabel om een niet-draadloos apparaat aan te
sluiten of als de batterij van de hoofdtelefoon leeg is.
Gebruik van de audiokabel:
1.

Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het linkeroorstuk.

2.

Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het apparaat.
Opmerking: Zorg dat
in de uit-stand staat wanneer u de
reserveaudiokabel gebruikt.
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Gebruik
Problemen oplossen
Probleem

Wat te doen

De hoofdtelefoon
kan niet
worden aangezet

in de aan-stand staat.
• Zorg dat
• Laad de batterij op.

Hoofdtelefoon
maakt geen
verbinding met
mobiel apparaat

• Zet de Bluetooth®-functie op uw mobiele apparaat uit en weer aan.
Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.
• Verwijder Bose AE2 SoundLink uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele
apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.
• Plaats het mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van
mogelijke storingsbronnen of obstakels.
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
• Ga naar owners.Bose.com/SoundLinkAE2 om instructievideo’s te
zien (alleen VS en Canada).
• Wis het geheugen van de hoofdtelefoon: Schuif
volledig
en houd de knop daar tien seconden.
omhoog tot het symbool
Verwijder Bose AE2 SoundLink uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele
apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

De hoofdtelefoon
maakt geen
verbinding met het
NFC-apparaat

• Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt.
• Controleer of het apparaat ontgrendeld is en of de Bluetooth®- en
NFC-functie beide aanstaan.
• Zorg dat u met het NFC-aanraakpunt aan de achterkant van uw
mobiele apparaat tegen het middelpunt van het rechteroorstuk tikt.

Geen geluid

• Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat en de batterij opgeladen is.
• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele
apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.
• Schuif
omhoog en laat de knop los om de naam van het op dat
moment verbonden apparaat te horen.
• Probeer een andere muziekapp.
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat
het andere apparaat eerst gepauzeerd is.
• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide
apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (10 m) bevinden.

Slechte
geluidskwaliteit

• Plaats het mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van
mogelijke storingsbronnen.
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.

• Zorg dat het verbonden mobiele apparaat aanstaat en speelt.
Geen geluid uit
een apparaat dat
• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de
is aangesloten met
hoofdtelefoon en in het bronapparaat zijn gestoken.
een audiokabel
• Zorg dat
in de uit-stand staat.
• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele
apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.
• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.
• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de
Slechte
hoofdtelefoon en in het bronapparaat zijn gestoken.
geluidskwaliteit uit
een apparaat dat
• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.
aangesloten is met
een audiokabel
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Verzorging van de batterij
• Zorg dat u de hoofdtelefoon uitzet wanneer deze niet in gebruik is.
• Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u deze gedurende meer dan een
paar maanden opbergt.
• Als het batterij-indicatorlampje rood begint te knipperen de batterij in gebruik is,
is de batterij bijna leeg en moet u de hoofdtelefoon nu opladen.

Opbergen
De oorstukken kunnen worden gedraaid om deze gemakkelijk op te kunnen
bergen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui met het zachte tussenschot tussen
de twee oorstukken.

Schoonmaken
De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is
om de hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met
een zachte, droge doek. Zorg dat er geen vocht in de oorstukken of in de audioingangsaansluiting terechtkomt. Gebruik geen vloeistoffen of sprays.

Reserveonderdelen en accessoires
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.
Zie “Klantenservice” op pagina 14.
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Klantenservice
Voor vragen over de hoofdtelefoon neemt u contact op met uw plaatselijke Bosedealer.
• Om rechtstreeks met Bose contact op te nemen gaat u naar: global.Bose.com
• Alleen VS: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

Beperkte garantie
Uw Bose® SoundLink® around-ear draadloze hoofdtelefoon II wordt gedekt door
een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de
registratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product
registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten
onder de beperkte garantie.
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië
en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of
www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en
Nieuw-Zeeland.

Technische informatie
Batterij: 		

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithiumionenpolymeer.

Oplaadtijd: 		

3 uur voor volledig opladen

Gebruiksduur: 		

Maximaal 15 uur

Gebruiksbereik: 		

Tot maximaal 10 m van het apparaat
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